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1 Het organisme
1.10 Personeel
1.10.01 Rechtsposie, bezoldiging en arbeidsvoorwaarden
1557

Vaststelling van de instruce voor de gemeentesecretaris en afschri van een deel van
het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden nr. 131 1966 betreﬀende de wet tot
opheﬃng van de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef welke een bepaling
bevat omtrent de geldigheid van de bestaande instruce voor de secretaris van 'sGraveland , 1951 - 1966

1590

Vaststelling en intrekking van de spaarverordening van de gemeente 's-Graveland , 1966 1969

2217

Vaststelling van incidenteel getroﬀen salarismaatregelen , 1966-1978

1659

Vaststelling en wijziging van vakaneverlofregelingen , 1966 - 1979

1662

Vaststelling en intrekking van de verordening tot regeling van de vergoeding van
verplaatsingskosten in de gemeente 's-Graveland alsmede vaststelling, wijziging en
intrekking van de verplaatsingskostenverordening , 1966 - 1983

1655

Vaststelling van het besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling betreﬀende
de behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden alsmede instemming met
de opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling , 1966 - 1987

1664

Vaststelling van de regeling voor het toekennen van een tegemoetkoming in studiekosten
aan ambtenaren in dienst der gemeente , 1966

1011-1012

Vaststelling en de wijziging van de bezoldigingsverordening voor het gemeentepersoneel ,
1967-1969

1013-1013

1011

1967

1012

1968

Vaststelling en de wijziging van de Bezoldigingsverordening voor het gemeentepersoneel ,
1967-1969
1013

1969

1658

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening regelende de variabele werkjden
van het gemeentepersoneel en het reglement variabele werkjden alsmede vaststelling
van de regeling variabele werkjden van het gemeentepersoneel , 1967 - 1982

1595

Instruces voor het personeel van de afdeling openbare werken , 1967 - 1984

1015

Vaststelling van het Algemeen Ambtenarenreglement , 1967

1654

Vaststelling en intrekking van de rechtstoestandregelingen algemeen
ambtenarenreglement, arbeidsovereenkomstenverordening, wachtgeldverordening en
uitkeringsverordening alsmede wijziging van het algemeen ambtenarenreglement , 197 1973

2515

Vaststelling van de Bezoldigingsverordening 1970 en vaststelling en wijziging van de
Bezoldigingsverordening 1971 , 1970-1975
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1574

Delegae aan het college van burgemeester en wethouders van de benoeming en ontslag
van het gemeentelijk personeel, met uitzondering van de hoofden der scholen en het
personeel behorend tot de secretarie en technisch-administraef personeel , 1971-1974

1663

Vaststelling van de regeling reiskostenvergoeding ongehuwden alsmede vaststelling en
wijziging van het verplaatsingskostenbesluit 1982 terzake vergoedingsregeling woon/
werkverkeer , 1971 - 1980

1569

Aanwijzing van opsporingsambtenaren, met afschrien , 1973 - 1981

1597

Instruce voor het personeel ter secretarie met betrekking tot de inzage c.q. afgie aan
derden van niet-openbare stukken , 1973

1751

Aanwijzing van tweede loco-secretarissen , 1974 - 1984

1570

Bespreking van een overzicht van eisen waaraan een hoofd van openbare werken dient te
voldoen , 1974

1756

Vaststelling van normen voor het in aanmerking nemen van kosten ter zake van
verrichngen en leveringen, als bedoeld in arkel E18 , 1e lid, van het Algemeen
Ambtenarenreglement , 1974

1665

Verkrijging van de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollandse
bestuursacademie , 1974

2516

Vaststelling en wijziging van de Bezoldigingsverordening 1975 , 1975-1977

1657

Vaststelling van de instruce administrateur grondbedrijf , 1977-1978

2216

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de bezoldiging der
ambtenaren in dienst der gemeente 's-Graveland 1977 , 1977-1982

1596

Circulaire gericht aan het personeel met betrekking tot het ziek en hersteld melden
alsmede reorganisae van de controle op het ziekteverzuim , 1977 - 1989

1545

Afsluing van een colleceve ongevallenverzekering voor ambtenaren , 1979-1981

1564

Vaststelling van de representaebedragen voor ambtenaren bij ziekte, jubilea, huwelijk
en geboorte alsmede besluit van het college van burgemeester en wethouders hoe om te
gaan met jubilea van verenigingen en dergelijke , 198 - 1984

1666

Vaststelling van het besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Centraal
Instuut Vorming en Opleiding Bestuursdienst alsmede instemming met de opheﬃng van
de gemeenschappelijke regeling , 198 - 1989

1573

Vaststelling van de regeling verweerrecht ambtenaren , 1980-1983

1219

Vaststelling van de vakaneverlofregeling en regeling overschrijven vakanedagen naar
volgend jaar zonder voorafgaand verzoek, met toepassingsbesluiten , 1981 - 1994

1750

Toepassing van het bezoldigingsbesluit secretarissen Noord-Holland , 1982

1588

Vaststelling van het reglement interne richtlijnen bevorderings- en beloningsbeleid , 1983

1755

Invoering van een smuleringsregeling Beschikking inspecteur voor arekposten ,
1987-1988

1586

Nota van de gemeentesecretaris opleidingsbeleid in de toekomst alsmede
opdrachtverlening voor een cursus klantgericht werken , 1988-1989
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1724

Voordracht en benoeming van de heer W.J. Kozijn, burgemeester, tot lid van het algemeen
bestuur van het zuiveringschap , 1988-1989

1571

Verklaring omvang gemeentelijke organisae verstrekt aan Arbeidsmarkt en
Opleidingsfonds , 1988

1819

Aangaan dienstverleningsovereenkomst met de afdeling bedrijfsgezondheidszorg van
gemeente Hilversum voor de verzorging van de gezondheidszorg voor de ambtelijke
organisae van de gemeente 's-Graveland , 1988

1568

Naam-adres-woonplaatslijsten van het gemeentepersoneel , 1989

1598

Vaststelling van een omgangsregeling tekenkamer gemeentewerken naar aanleiding van
het communicaeprobleem op genoemde tekenkamer , 1989

1.10.04 Personeelsbezeng en formae
1599-1661

Noes over, kredietverlening voor en besprekingen inzake uitbreiding en wijziging van de
personeelsformae als gevolg van personele en andere veranderingen , 1966 - 1990
1599

1985-1987, 1990

1660

1966-1977

1661

1978-1982

1.10.02 Georganiseerd overleg
1656

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de commissie georganiseerd overleg en
benoeming van raadsleden in de commissie , 1969-1990

1.07 Gebouwen, terreinen en werken voor de dienst bestemd
1020

Voorbereiding, gunning en oplevering van de verbouwing met eerste inrichng van het
gemeentehuis , 1966-1970

2934

Besluit tot aanwijzing van de woning Noordereinde 208 tot ambtswoning van de
burgemeester alsmede verkoop aan de heer W. Ekker van de genoemde woning , 1967 1976

2106

Uitbreiding en inrichng van de gemeentewerf aan de Kwakel 40 , 1967-1982

2936

Lozingsvergunning verkregen van de polder Kortenhoef voor diverse gemeentelijke
gebouwen aan de Kortenhoefsedijk en Moleneind , 1967

2828-2829

Aankopen van en aanvaarding van schenkingen van kunstwerken alsmede het in bruikleen
geven van kunstwerken , 1968-1990

2830-2830

2828

1968-1986

2829

1987-1988

Aankopen van en aanvaarding van schenkingen van kunstwerken alsmede het in bruikleen
geven van kunstwerken , 1968-1990
2830

1989-1990

2105

Verbouwing van de bovenverdieping van het gemeentehuis , 1973-1974

1534

Vaststelling van het raadsbesluit waarbij het weer toegestaan is om op het gemeentehuis
Angolakoﬃe te schenken , 1975
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2107

Aanbesteding en gunning alsmede uitvoering van de administraeve bepalingen en
technische omschrijvingen nummer 32-01 voor de bouw (gedeeltelijk), respecevelijk de
aouw, van een gemeentelijke garage aan de Kortenhoefsedijk te Kortenhoef alsmede
bestek en voorwaarden voor het bouwen van een kantoor aan de Kortenhoefsedijk nr. 12
te Kortenhoef , 1976-1979

2766-2769

Voorbereiding, kredietverlening, aanbesteding en uitvoering van de verbouw en
uitbreiding van het gemeentehuis , 1978-1990

2770-2770

2766

Planvorming door Gemeentewerken, de burgemeester, architect R.
Magnée en architect C. Van der Goes alsmede (ﬁnanciële) toetsing
door de laatste van de drie eerstgenoemde plannen , 1981-1982

2767

Verlening voorbereidingskrediet en kredietverlening verbouw
en nieuwbouw, rapportages ruimtegebrek, commentaar
secretariepersoneel op plansuggeses , 1978-1982

2768

Opdrachtverlening voor ontwerp aan architectenbureau Van
der Goes; indeling van de ruimten in het gebouw; rapporten
betreﬀende beheer en onderhoud van het bomenbestand
alsmede opdrachtverlening aan Gebr. Copijn boomchirurgen b.v.;
presentae ontwerpbouwplan , 1982-1984

2769

Nieuw schetsontwerp en besluit van de Raad van State
afdeling Rechtspraak tot afwijzing van een schorsing van de
bouwvergunning , 1983-1985

Voorbereiding, kredietverlening, aanbesteding en uitvoering van de verbouw en
uitbreiding van het gemeentehuis , 1978-1990
2770

2771-2778

Bouwkundig bestek nummer 771 van architectenbureau Van der
Goes voor de uitbreiding en verbouwing van het gemeentehuis
en opdrachtverlening aan Bouwbedrijf Roelofs & Haase B.V. ,
1984-1985

Voorbereiding, kredietverlening, aanbesteding en uitvoering van de verbouw en
uitbreiding van het gemeentehuis , 1978-1990
2771

Werktuigkundig bestek van ontwerp- en adviesbureau Van Heel
b.v. voor het leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren
van de warmte- en luchechnische installaes en bestek elektra
nummer 772 van architectenbureau Van der Goes met gunning en
nota van wijzigingen , 1984-1985

2772

Kredietverlening voor en planontwikkeling van de inrichng van
het terrein alsmede verkoop van een perceel grond aan de heer
J.A. Dekker en vesging van een erfdienstbaarheid op een ander
perceel in eigendom bij de heer Dekker om te komen en te gaan
vanaf het Noordereinde naar een perceel van de gemeente ,
1983-1987

2773

Verslagen van de vergaderingen van de Begeleidingscommissie
verbouwing en uitbreiding gemeentehuis , 1982-1984

2774

Verslagen van de bouw- en werkvergaderingen , 1983-1988

2775

Eerste inrichng van het gemeentehuis , 1986-1987
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2776

Kostenraming honorarium architect, slaan eerste damwand
door de burgemeester, verlening aanvullend krediet voor de
installae van een li, oﬃciële opening door de Commissaris der
Koningin drs. R.J. de Wit, aangaan contract elektriciteitslevering en
toekenning internaonaal toegankelijkheidssymbool , 1984-1987

2777

Verkregen garanecerﬁcaten alsmede geconstateerde gebreken
waaronder lekkages in de archieelder , 1986-1990

2778

Overzichten van kredietverlening en analyses van de
kredietverlening alsmede bespreking van de overschrijding van
de kosten van de bouw van het gemeentehuis in de commissie
ﬁnanciën en onderwijs en de gemeenteraad , 1987

2108

Bestek en voorwaarden 1986-05b voor het uitbreiden van de gemeentegarage met
bijbehorende en bijkomende werken te Kortenhoef , 1982-1988

2924

Vaststelling van het beleidsplan gemeentelijke gebouwen; instelling van een commissie
gebouwen alsmede verslagen van vergaderingen van de commissie , 1983-1986

2649

Vaststelling van een rookverbod in het gemeentehuis door het college van burgemeester
en wethouders , 1989-1990

1.06 Financiën
1.06.03 Inning belasngen en gemeentelijke rechten
2628

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heﬃng en invordering van
een belasng op de honden , 1966 - 1971

1054

Vaststelling en de wijziging van legesverordeningen , 1966-1980

2446

Besluiten tot vaststelling van de verlofsrechten en vergunningsrechten voor de verkoop
van sterke drank respecevelijk zwakalcoholische drank in het klein , 1967-1969

1026

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van
straatbelasng , 1967-1976

1023

Vaststelling en intrekking van de verordening op de heﬃng en invordering van een
belasng op de vermakelijkheden , 1967 - 1976

1027

Vaststelling, intrekking en opnieuw vaststellen van de verordening op de heﬃng van
opcenten op de hoofdsom van de personele belasng , 1967-1976

1716

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heﬃng en invordering van
begraafrechten in 's-Graveland alsmede vaststelling en wijziging van de verordening op de
heﬃng en invordering van rechten voor het gebruik van de Algemene Begraafplaats in 'sGraveland alsmede voor het doen schouwen van stoﬀelijke overschoen , 1967 - 1978

2233

Vaststelling en wijziging van de verordening tot heﬃng en invordering van rioolgeld
alsmede vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van
rioolrechten in de gemeente 's-Graveland 1978 , 1968-1982

1028

Vaststelling en intrekking van de verordening op de heﬃng van opcenten op de hoofdsom
der grondbelasng , 1971 - 1976

1053

Vaststelling van de verordening op de heﬃng en invordering van een belasng op de
honden , 1971
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2220

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van een recht
voor het ophalen van huisvuil en vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng
en invordering van een recht voor het ophalen van huisafval en bedrijfsafval , 1972-1980

1021

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heﬃng en invordering van
een belasng op honden , 1974 - 1990

2626

Vaststelling en wijziging van de verordening onroerend goedbelasngen , 1975-1981

2514

Voorlichng door de gemeente bij de invoering van de onroerendgoedbelasng ,
1976-1977

1019

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heﬃng en invordering van
een watertoeristenbelasng , 198 - 1991

2505

Vaststelling en wijziging van de legesverordening 1981 , 1980-1981

2232

Vaststelling van de legesverordening 1982 , 1980-1982

2365

Vaststelling en wijziging van de verordening onroerendgoedbelasngen 1981 , 1981-1984

2629

Vaststelling en wijziging van de legesverordening 1984 , 1982-1988

2627

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening rioolrechten 1983 , 1982 - 1989

2576

Vaststelling van de legesverordening 1983 , 1982

2625

Vaststelling van de regeling afschrijving afvalstoﬀenheﬃngen , 1984-1985

2364

Hertaxae van onroerend goed voor de periode 19871991 en de vaststelling van de
tarieven , 1986-1987

2366

Vaststelling van de verordening onroerendgoedbelasngen 1986 , 1986-1987

1.06.01 Regeling ﬁnancieel beheer
1473

Vaststelling en wijziging van de controleregelen alsmede opzegging van het contract met
VB-accountants , 1951 - 1993

1636-1638

Vaststelling van de subsidieverordening 's-Graveland , 1967-1980

1303-1303

1636

1967-1970

1638

1976-1980

Vaststelling en wijziging van de verordening met betrekking tot de organisae van de
ﬁnanciële administrae en van het kasbeheer der gemeente 's-Graveland alsmede
vaststelling van de instruces voor de comptabele, de kassier en de subkassier ,
1967-1989
1303

2097-2097

1975-1989

Vaststelling en wijziging van de verordening met betrekking tot de organisae van de
ﬁnanciële administrae en van het kasbeheer der gemeente 's- Graveland alsmede
vaststelling van de instruces voor de comptabele, de kassier en de subkassier ,
1967-1989
2097

1967-1968

1637

Vaststelling van de subsidieregeling kruisverenigingen 1970 , 1968-1974

1628

Vaststelling van incidentele afschrijvingen , 1974 - 1989
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1585

Verklaring van de comptabele betreﬀende de geldigheid van gezegeld papier en
plakzegels alsmede bespreking van de nota van de afdeling ﬁnanciën inzake de ﬁnanciële
ontwikkeling in de periode 1984-1988 , 19761984

1567

Verkrijging van adviezen van de afdeling sociale zaken inzake het verlenen van
subsidies aan diverse instellingen alsmede verstrekking van een subsidie bij jubilea van
verenigingen , 1976 - 1989

1.06.02 Verantwoording ﬁnancieel beheer
1.06.02.02 Rekeningen en verantwoordingen
2865

Kredietverlening ten behoeve van het opmaken van de gemeenterekening van de
voormalige gemeente Kortenhoef over de jaren 1963 t/m 1966 , 1966-1970

2869-2869

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2869

2897-2898

2890-2894

2884-2888

2882-2882

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2897

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1979

2898

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1980

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2890

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1972

2891

Bijlagen, grootboekkaarten inkomsten , 1971

2892

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 2 t/m 368 , 1971

2893

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 370 t/m 530 , 1971

2894

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 532 t/m 694.20 + 1000 , 1971

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2884

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1970

2885

Bijlagen, grootboekkaarten inkomsten , 1970

2886

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1969

2887

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 2 t/m 400 , 1969

2888

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 402 t/m 678 , 1969

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2882

2870-2880

Correspondene en bijlagen waaronder staten L, M en O , 1966

Bijlagen, grootboekkaarten inkomsten , 1969

Bijlagen bij de jaarrekening , 1966-1980
2870

Correspondene en bijlagen waaronder staten L, M en O , 1967

2871

Bijlagen staten J en K, uitgaven 2 t/m 434 , 1966

2872

Bijlagen staten J en K, uitgaven 436 t/m 684 , 1966

2873

Bijlagen staten J en K, inkomsten , 1966
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1092-1154

2895-2896

2889-2889

2874

Bijlagen staten J en K, uitgaven 2 t/m 400 , 1967

2875

Bijlagen staten J en K, uitgaven 402 t/m 688A , 1967

2876

Bijlagen staten J en K, inkomsten , 1967

2877

Bijlagen, waaronder staten L, M en O , 1968

2878

Bijlagen, grootboekkaarten inkomsten , 1968

2879

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 2 t/m 400 , 1968

2880

Bijlagen, grootboekkaarten uitgaven, 402 t/m 664 , 1968

Jaarrekening , 1966-1989
1092

1971

1

1093

1973

1

1094

1975

1

1095

1977

1

1096

1974

1

1097

1978

1

1098

1983

1

1099

1984

1

1100

1985

1

1101

1986

1

1102

1987

1

1103

1988

1

1104

1989

1

1113

1976

1

1153

1981

1

1154

1982

1

Jaarrekening , 1966-1989
2895

1979

2896

1980

Jaarrekening , 1966-1989
2889

2883-2883

Jaarrekening , 1966-1989
2883

2881-2881

1972
1970

Jaarrekening , 1966-1989
2881

1969
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2866-2868

1404-1448

1387-1449

Jaarrekening , 1966-1989
2866

1966

1

2867

1967

1

2868

1968

1

Grootboek van uitgaven , 1970-1986
1404

Deel I , 1978

1

1406

Deel I , 1980

1

1408

Deel II , 1985

1

1409

Deel I , 1986

1

1410

Deel I , 1981

1

1412

Deel II , 1981

1

1413

Deel I , 1985

1

1414

1979

1

1415

Deel I , 1982

1

1419

Deel II , 1986

1

1421

Deel II , 1978

1

1422

Deel II , 1979

1

1424

1976

1

1425

Deel II , 1980

1

1426

1970

1

1427

1972

1

1429

1973

1

1430

1983

1

1432

1974

1

1433

Deel I , 1975

1

1435

Deel II , 1975

1

1437

Deel I , 1977

1

1438

Deel II , 1977

1

1443

Deel II , 1982

1

1444

Deel I , 1983

1

1447

Deel I , 1984

1

1448

Deel II , 1984

1

Grootboek van inkomsten , 1972-1986
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1387

1973

1405

1978

1

1407

1986

1

1411

1982

1

1416

1981

1

1417

1980

1

1418

1979

1

1420

1976

1

1428

1972

1

1431

1974

1

1434

1975

1

1436

1977

1

1445

1983

1

1446

1984

1

1449

1985

1

1.06.02.01 Begrongen en ﬁnanciële plannen
2696-2699

2761-2761

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2696

Wijziging van de begrong , 1967

2697

Wijziging van de begrong , 1968

2698

Wijziging van de begrong , 1969

2699

Wijziging van de begrong , 1970

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2761

2760-2764

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1986

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2760

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1985

2762

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1987

2763

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1988
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2764

2750-2759

2742-2749

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1989

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2750

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1975

2751

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1976

2752

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1977

2753

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1978

2754

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1979

2755

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1980

2756

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1981

2757

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1982

2758

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1983

2759

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1984

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2742

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1967

2743

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1968
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2740-2741

2730-2739

2720-2729

2744

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1969

2745

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1970

2746

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1971

2747

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1972

2748

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1973

2749

Aanbieding aan de raad van, algemene beschouwingen over
alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland voor de gemeentebegrong , 1974

Gemeentebegrongen , 1967-1989
2740

1988

1

2741

1989

1

Gemeentebegrongen , 1967-1989
2730

1978

1

2731

1979

1

2732

1980

1

2733

1981

1

2734

1982

1

2735

1983

1

2736

1984

1

2737

1985

1

2738

1986

1

2739

1987

1

Gemeentebegrongen , 1967-1989
2720

1968

2

2721

1969

2

2722

1970

2

2723

1971

2
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2719-2719

2724

1972

2

2725

1973

2

2726

1974

2

2727

1975

2

2728

1976

1

2729

1977

1

Gemeentebegrongen , 1967-1989
2719

2710-2718

2700-2709

2691

1967

2

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2710

Wijziging van de begrong , 1981

2711

Wijziging van de begrong , 1982

2712

Wijziging van de begrong , 1983

2713

Wijziging van de begrong , 1984

2714

Wijziging van de begrong , 1985

2715

Wijziging van de begrong , 1986

2716

Wijziging van de begrong , 1987

2717

Wijziging van de begrong , 1988

2718

Wijziging van de begrong , 1989

Vaststelling en wijziging gemeentebegrong , 1967-1989
2700

Wijziging van de begrong , 1971

2701

Wijziging van de begrong , 1972

2702

Wijziging van de begrong , 1973

2703

Wijziging van de begrong , 1974

2704

Wijziging van de begrong , 1975

2705

Wijziging van de begrong , 1976

2706

Wijziging van de begrong , 1977

2707

Wijziging van de begrong , 1978

2708

Wijziging van de begrong , 1979

2709

Wijziging van de begrong , 1980

Meerjarenbegrongen 1986-1989 t/m 1992-1995 , 1985-1991

1.02 Lichamen, instellingen en funconarissen
1.02.05 Burgemeester
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1781

Personeelsdossier van mr. D.J.A. Baron van Harinxma Thoe Slooten, burgermeester
van Ankeveen en 's- Graveland van 1903 - 30 september 1939 en ambtenaar van de
burgerlijke stand , 1933 - 1939

1791

Personeelsdossier van mr. J.C. Bührmann, waarnemend burgemeester van Ankeveen en 'sGraveland van 1 december 1954 - 1 december 1960 , 1954-1960

1785

Personeelsdossier van N.J.C. Cramer, burgemeester van Naarden en waarnemend
burgemeester van Ankeveen en 's-Graveland van 1 december 1960 - 16 oktober 1964 ,
1960-1964

1055

Personeelsdossier van burgemeester J. D. Jansen , 1964-1976

1780

Personeelsdossier van J.D. Jansen, burgemeester van Ankeveen, 's-Graveland en
Kortenhoef vanaf 29 september 1964 , 1965

1748

Kredietverlening voor de aanschaf van een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester en
verstrekking van inlichngen over de ambtsketen , 1969 - 1979

1556

Proﬁelschets van een nieuwe burgemeester opgesteld door de gemeenteraad , 1975

1749

Vaststelling van het spreekuur van de burgemeester , 198 - 1987

2098

Muzikale composie geschreven door Joop de Winter ter gelegenheid van het afscheid
van de heer P.J.M. v.d. Walle als burgemeester van 's-Graveland , 1987

1.02.01 Gemeenteraad
1106

Vaststelling reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad , 1966-1967

1627

Verkrijging van besluiten tot vaststelling van de presenegelden voor de raadsleden
en commissieleden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland alsmede van
een besluit van de minister van Binnenlands Zaken betreﬀende vaststelling van de
maximumvergoeding voor de werkzaamheden en tegemoetkoming in de kosten van
raadsleden , 1966-1977

1816-1818

Agenda's met bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad , 1966-1983

1107-1112

1155

1816

1966-1972

1817

1973-1978

1818

1979-1983

Processen-verbaal van de zingen van het hoofd stembureau voor de verkiezingen van de
leden van de gemeenteraad, alsmede een overzicht van de verkiezingsuitslag , 1966- 1986
1107

1966

1108

1970

1109

1974

1110

1978

1111

1982

1112

1986

Besluit tot uitvoering van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland tot vorming van een
gemeenteraad , 1966
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1114-1152

1127-1127

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad , juni 1966- december
1966
1114

juni 1966-december 1966

1115

1967

1116

1968

1117

1969

1118

1970

1119

1971

1120

1972

1121

1973

1122

1974

1123

1975

1124

1976

1125

1977

1126

1978

1128

1980

1

1129

1981

1

1150

1982

1

1151

1983

1152

1984-1985

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad , 1967-1989
1127

2991-2992

1

1979

1

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad , 1967-1989
2991

1986-1987

2992

1988-1989

1364

Vaststelling en wijziging van de verordening geldelijke voorzieningen Raads- en
Commissieleden , 1977-1990

1553

Beantwoording van vragen en ingediende moes van raadsleden en fraces aan
het college van burgemeester en wethouders, alsmede de beantwoording daarvan ,
1978-1989

2447

Raadsbesluit tot vaststelling van een rookverbod jdens de commissie- en
raadsvergaderingen , 1981-1983

1734-1736

Agenda's met bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad , 1984-1985
1734

november 1984-december 1984

1735

januari 1985-mei 1985
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1736
1267-1270

2131-2132

2133-2134

juli 1985-december 1985

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraadsvergaderingen , januari
1986- december 1987
1267

januari 1986-mei 1986

1268

juni 1986-december 1986

1269

januari 1987- mei 1987

1270

juni 1987-december 1987

Agenda's met bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad , 1988
2131

januari 1988-juni 1988

2132

juli 1988-december 1988

Agenda's met bijlagen van de vergaderingen van de gemeenteraad , 1989
2133

januari 1989- juni 1989

2134

juli 1989-december 1989

1.02.02 Commissies
2941-2941

Notulen van de vergaderingen van de commissie openbare werken , 1966- mei 1986
2941

2949-2949

1966-1975

Notulen van de vergaderingen van de commissie openbare werken , 1966- mei 1986
2949

1983- mei 1986

2951

Notulen van de vergaderingen van de commissie onderwijs , 1967-1975

2939

Notulen van de vergaderingen van de commissie gemeentelijke ontwikkeling en
milieubeheer , 1971-1977

2942

Notulen van gecombineerde commissievergaderingen , 1971 - 1981

2944

Notulen van de vergaderingen van de commissie voor de strafverordeningen , 1971 - 1986

1623

Vaststelling en wijziging van de verordening op de raadscommissies , 1972 - 1983

2938-2938

Notulen van de vergaderingen van de commissie ﬁnanciën , 1972- mei 1986
2938

2947-2948

1972-1975

Notulen van de vergaderingen van de commissie ﬁnanciën , 1972- mei 1986
2947

1976-1982

2948

1983- mei 1986

5

Notulen van de openbare vergaderingen van de commissie milieubeheer , 1973-1980

1624

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de samenstelling, de
bevoegdheden en de werkwijze van de commissie gemeentelijke ontwikkeling alsmede
besluit tot vaststelling van het aantal leden van de commissie gemeentelijke ontwikkeling ,
1973 - 1982
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3

Notulen van de openbare vergaderingen van de commissie voor openbare werken ,
1975-1986

2940-2940

Notulen van de vergaderingen van de commissie onderwijs, cultuur en recreae , 1976mei 1986
2940

2952-2953

2950-2950

Notulen van de vergaderingen van de commissie onderwijs, cultuur en recreae , 1976mei 1986
2952

1979-1982

2953

1983- mei 1986

Notulen van de vergaderingen van de commissie gemeentelijke ontwikkeling , 1976- mei
1986
2950

2946-2946

1976-1978

1983- mei 1986

Notulen van de vergaderingen van de commissie gemeentelijke ontwikkeling , 1976- mei
1986
2946

1976-1982

1555

Vaststelling van de vergoedingen en presenegelden voor secretarissen en
ambtenarenleden van commissies alsmede bespreking van de gedragsregels voor
vertegenwoordiging in instellingen en schngen door leden van de raad en college , 1977
- 1989

1554

Vaststelling procedure behandeling verslagen commissievergaderingen en ambtsinstruce
voor de secretarissen van de raadscommissies , 1983 - 1986

1626

Onderzoek naar en bespreking van het funconeren van de raadscommissies , 1983-1987

1625

Vaststelling en intrekking van de commissieverordening 1986 alsmede vaststelling,
wijziging en intrekking van de commissieverordening 1988 , 1986-1991

2955

Notulen van de vergaderingen van de commissie tot onderzoek van de ﬁnanciën , 1986

2958

Notulen van de vergaderingen van de commissie beroep- en bezwaarschrien , 1986

2954

Notulen van de gecombineerde vergaderingen van de commissies ﬁnanciën en onderwijs ,
juni 1986-1987

2957

Notulen van de vergaderingen van de commissie algemene bestuurlijke
aangelegenheden , juni 1986-1987

2956

Notulen van de vergaderingen van de commissie openbare werken  ruimtelijke ordening ,
juni 1986-1987

2959

Notulen van de vergaderingen van de commissie verkeers- en milieuzaken , augustus
1986-1987

1130

Notulen van de openbare vergaderingen van de raadscommissie ﬁnanciën en onderwijs ,
1988-1989

1131

Notulen van de openbare vergaderingen van de raadscommissie ruimtelijke ordening en
openbare werken , 1988-1989
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1132

Notulen van de openbare vergaderingen van de raadscommissie algemene bestuurlijke
aangelegenheden , 1988-1989

1133

Notulen van de openbare vergaderingen van de raadscommissie algemene bestuurlijke
aangelegenheden, ﬁnanciën en onderwijs , 1988-1989

1.02.04 Wethouders
1470

Vaststelling en wijziging van de uitkerings- en pensioenverordening wethouders ,
1968-1970

2272

Vaststelling en wijziging van de uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de
gemeente 's- Graveland , 1975-1998

1.02.03 College van burgemeester en wethouders
2960-2969

2970-2979

2980-2983

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders , 1966augustus 1989
2960

1966

2961

1967

2962

1968

2963

1969

2964

1970

2965

1971

2966

1972

2967

1973

2968

1974

2969

1975

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders , 1966augustus 1989
2970

1976

2971

1977

2972

1978

2973

1979

2974

1980

2975

1981

2976

1982

2977

1983

2978

1984

2979

1985

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders , 1966augustus 1989
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2984-2989

2990-2990

2980

1986

2981

1987

2982

1988

2983

Januari t/m augustus , 1989

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders ,
26 augustus 1986-december 1989
2984

26 augustus 1986-30 december 1986

2985

januari 1987-juni 1987

2986

juli 1987-december 1987

2987

januari 1988-juni 1988

2988

juli 1988-december 1988

2989

januari 1989-juni 1989

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders ,
26 augustus 1986-december 1989
2990

juli 1989-december 1989

1.03 Diensten en bedrijven
1.03.03 Centrale Antenne Inrichng
1142

Vaststelling van de verordening tot regeling van de samenstelling, bevoegdheden en de
werkwijze van de commissie centrale antenne-inrichng, alsmede uitvoering daarvan ,
1983-1984

1179

Verslagen van de vergaderingen van de Commissie Centrale Antenne-inrichng ,
1984-1985

1069

Overdracht van de inning van abonnementsgelden voor de aansluing op het centrale
antenne systeem van de woningcorporaes naar het gemeentelijk energiebedrijf
Hilversum, alsmede de vaststelling van de tarieven , 1984-1987

1225

Verkrijgen van zakelijk recht van grondeigenaren en grondgebruikers voor het gebruik
van percelen ten behoeve van de aanleg van kabels voor het centraal antenne systeem ,
1986-1988

1.03.01 Grondbedrijf
1471

Voorbereiding, instelling en opheﬃng van de tak van dienst genaamd grondbedrijf;
vaststelling en intrekking van de verordening op het beheer van het grondbedrijf alsmede
sanering van het grondbezit , 197 - 1982

2692

Begrongen en wijzigingen grondbedrijf , 1977-1981

1177

Organisae van personele en de interne aangelegenheden van de vrijwillige brandweer 'sGraveland , 1977-1986

1090-1091

Jaarrekeningen grondbedrijf , 1977-1988
1090

1977-1981
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1091
2694-2695

1982-1988

1

Jaarrekeningen grondbedrijf , 1977-1988
2694

1978-1982

2695

1983-1988

2631

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op het beheer van het
grondbedrijf , 1977 - 1988

2693

Begrongen en wijzigingen grondbedrijf , 1982-1985

1423

Grootboek van het grondbedrijf , 1982-1986

1.03.02 Vrijwillige brandweer
2094

Vaststellen van de brandweerverordening der gemeente 's-Graveland , 1967 - 1975

1558

Besluit tot vaststelling van de beheersverordening openbare werken, concept , 1968

1176-1176

Deelname aan, alsmede instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling
regionale brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek , 1969-1990
1176

1802-1802

1969-1984

Deelname aan, alsmede instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling
regionale brandweerorganisae in het Gooi en de Vechtstreek , 1969-1990
1802

1985-1990

2502

Resultaat van de enquête naar de kosten van de brandweer gehouden onder een
twingtal gemeenten , 1970-1971

2095

Vaststellen, wijzigen en intrekken van de brandbeveiligingsverordening alsmede het
intrekken van de brandweerverordening , 1971-1987

2231

Vaststelling van de verordening betreﬀende de organisae en het beheer van de
gemeentelijke brandweer , 1973

2503

Voorbereiding, aanbesteding en bouw van de brandweergarage aan de Oranjeweg te
Kortenhoef , 1974-1978

1728-1728

Vaststelling en wijziging van de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de brandweer;
vaststelling van de verordening betreﬀende de organisae en het beheer van de
gemeentelijke brandweer alsmede vaststelling van de rechtsposieregeling vrijwilligers bij
de gemeentelijke brandweer , 1976 - 19890119
1728

1987- 1989

1572

Regeling van de inhoudingen op de kostenvergoeding van de gemeentelijke vrijwillige
brandweer , 1987-1988

1727

Opdrachtverlening voor het aanbrengen van een aanbouw aan de brandweergarage aan
de Eslaan te Kortenhoef alsmede de aanleg van zes parkeerplaatsen , 1988 - 1994

1.05 Eigendommen
1.05.07 Beheer
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2925

Correspondene met de heer H.Th.A. Kitselaar inzake de eigendomskwese van een
perceel grond gelegen achter de Dorpsweg nummers 67, 69 en 71 te Ankeveen ,
1965-1967

1695

Vaststelling van het besluit tot handhaving van de deelname in de N.V. Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten , 1967-1968

2931

Vaststelling en wijziging van het huurreglement , 1967 - 1975

2928

Kredietverlening voor het aanbrengen van een doucheruimte alsmede verkoop van de
woning Kortenhoefsedijk 153, het voormalige groepsbureau van de rijkspolie, aan de
heer J. Wertheim , 1968-1972

1579

Overzichten van eventueel aan te kopen percelen grond van Natuurmonumenten en
percelen grond gelegen in het bestemmingsplan Groenewoud die in eigendom zijn van de
heer D. Blankevoort Sr. , 1969-1971

2927

Kredietverlening voor de bouw van een schuur en het vernieuwen van het rieten dak
alsmede verkoop aan de heer H.A. van der Hulst van de woning Emmaweg 73, voorheen
Emmaweg 605, te Kortenhoef , 1969 - 1985

2815

Algemene besteksvoorwaarden voor het uitvoeren van weg- en waterbouwkundige
werken in de gemeente 's- Graveland, opgesteld door afdeling openbare werken , 1969

2921

Kennisgevingen ontvangen van het kadaster naar aanleiding van de opmeng van
eigendommen door het kadaster; eigendomskaart sece B alsmede correspondene met
het kadaster en de heer W.P. van den Berg inzake een mogelijke eenzijdige verklaring van
verjaring ten gunste van van den Berg van een gedeelte van perceel sece B nummer
3656 (Emmaweg) , 197 - 1976

1584

Vaststelling van de tarieven voor de verhuur van gemeentegrond; overzichten van
verhuurde, verpachte en in gebruikgegeven gronden alsmede besluit tot delegae aan het
college van burgemeester en wethouders van de verhuring van percelen gemeentegrond ,
1974 - 1983

2926

Kredietverlening voor het vervangen van de elektrische bedrading van de woning
Kortenhoefsedijk 1, voorheen nummers 28 en 29 alsmede besluit tot verkoop aan de heer
W. Balk van genoemde woning , 1974 - 1983

2999

Vaststelling van het besluit om administraekosten in rekening te brengen na het verhalen
van schade aan gemeente-eigendommen, alsmede bespreking van de moeilijkheden die
dit oplevert , 1975 - 1977

2922

Overzicht van eigendommen van de gemeente en van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten alsmede correspondene met de vereniging betreﬀende het
beheer van weiland, verpacht aan de heer J.J. Boom, in het Kortenhoefse plassengebied ,
1978-1979

2923

Correspondene met de heer Jhr. Ir. J. Roëll inzake het eigendomsrecht van een
strookje grond aan het Noordereinde, waarop een kastanjeboom staat, en van het
Ankeveensepad , 1980-1985

1135

Vaststelling van een an-speculaeregeling voor het sluiten van bedingen bij verkoop
van nieuwe vrije sectorwoningen, alsmede een lijst houdende een overzicht van gevallen
waarbij een dergelijk beding van toepassing is verklaard , 1982-1987

1576-1578

Aanpassing en verhuur van de voormalige Rooms Katholieke Maria Gorekleuterschool,
het gebouw Schtse Kade 1 te Ankeveen , 1985-1989
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1576

Aanpassing van het gebouw Schtse Kade 1 te Ankeveen ten
behoeve van de verhuur aan derden , 1986-1989

1577

Verhuur aan de Kruisvereniging Ankeveen-'s-Graveland-Kortenhoef
alsmede besluit tot garantstelling voor rente en aﬂossing van
een door de kruisvereniging af te sluiten geldlening voor de
verbouwing en inrichng van een gedeelte van het gebouw
Schtse Kade 1 , 1985-1989

1578

Verhuur van een gedeelte aan de Ankeveense fanfare De
Vriendschapskring , 1985-1989

1227

Vaststelling van de regeling tot aankopen van woningen waarvoor gemeentegarane is
afgegeven , 1985

1565

Buitengebruikstelling van het gebouw van de Maria Gorekleuterschool als
schoolgebouw alsmede overschrijving van het eigendom naar de gemeente , 1987-1988

1.05.04 Schenking
250-250

Schenking 'om niet' van percelen grond , 1967-1982
250

310-310

van C. de Kloet een strook grond, kadastraal bekend sece A 1585,
te Kortenhoef in verband met verbreding van de Koninginneweg ,
1972-1975

Schenking 'om niet' van percelen grond , 1967-1982
425

311-318

3

Schenking 'om niet' van percelen grond , 1967-1982
310

425-425

van Riantbouw b.v. een perceel grond bestaande uit de straten,
stoepen, groenstroken van de straten Zwanenbloem, Moeraszegge
en Hoﬂaan, sece B 5972, te Kortehoef, naar aanleiding van een
exploitaeovereenkomst inzake de realisering bestemmingsplan
Kortenhoefsedijk  Kerklaan , 1984-1995

van Bouwmaatschappij Hucom b.v. een perceel grond gelegen aan
de Bernard van Beeklaan, sece B 5160 (ged.), te Kortenhoef ,
1989

Schenking 'om niet' van percelen grond , 1967-1982
311

van FAM Fabrieken b.v. een strook grond, kadastraal bekend
sece B 3324, te Kortenhoef in verband met verbreding van de
Koninginnenweg , 1973-1977

312

van N.V. Acoesval Handel Mij., P.A. Buys en H. Hendriks
Brandstoﬀen Handel n.v. een drietal stroken grond, kadastraal
bekend sece B resp. 3585, 2648 en 3578 te Kortenhoef in
verband met verbreding van de Koninginnenweg , 1967-1971

313

van de Burgelijke Maatschap De Overbosschen en de Slenk een
perceel grond, kadastraal bekend sece A 1203, te 's Graveland ,
1976-1977

317

van Bellegingsmaatschappij Mokveld b.v. een strookje grond nabij
de Dodaarslaan, sece B 4429, te Kortenhoef , 1981-1982
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318
305-309

van B.V. Iniaeouw een strookje grond nabij de Dodaarslaan,
sece B 4429, te Kortenhoef , 1981

Schenking 'om niet' van percelen grond , 1967-1982
305

van A. Grootendorst een strook grond, kadastraal bekend sece B
3688 (ged.), te Kortenhoef , 1971

306

aan de Vereniging ter Bevordering van het Christelijk
Schoolonderwijs een perceel grond nabij de J.H. Valkenburglaan,
sece B 3689 (ged.) en 3365 (ged.), te Kortenhoef , 1968-1970

307

van Bouwonderneming A.A. DIjkhuis drie percelen grond gelegen
aan de J. Sanderhof  J.A. Wincklerhof en de Rijck Loevershof,
sece B 3728, 3729 en 4080, alsmede een perceel grond aan de
Kortenhoefsedijk, sece A 2051, allen te Kortenhoef , 1977-1979

308

van A.M.J. Loogman een strook grond, kadastraal bekend
sece B 3577, te Kortenhoef in verband met verbreding van de
Koninginnenweg , 1971-1972

309

van M. Nieuwehuijzen - Giskes een strook grond, kadastraal
bekend sece B 3576, te Kortenhoef in verband met verbreding
van de Koninginnenweg , 1972-1973

1581

Aanvaarding van speciﬁeke schenkingen door derden , 197 - 1977

1160

Aanvaarding van de schenking van Duphar B.V. van drie zitbanken ter gelegenheid van de
bouw van een nieuw laboratorium , 1988-1989

1.05.02 Verkoop
429-429

Verkoop percelen grond en water , 1956-1988
429

179-201

423-423

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
179

aan A. Damo van het perceel bedrijfsterrein gelegen aan de
Slenkweg, sece A 1133 (ged.), te 's Graveland , 1974-1979

201

aan De Uitkijk etui - en kartonnenfabriek een perceel
bedrijfsterrein, kadastraal bekend sece A 1133 (ged.) , 1970-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
423

294-294

aan F.J.E. Lammers een woonhuis met erf en ondergrond, staande
en gelegen aan het Noordereinde 72, sece A 1147 en 1098 (ged.),
te 's Graveland , 1984-1986

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
294

293-293

aan Ijsclub Onderling Genoegen een woning met ondergrond,
erf, tuin en water aan de Kortenhoefsedijk 112, sece B 1872, te
Kortenhoef , 1956-1988

aan de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Dienst
der Domeinen, een perceel grond met opstal gelegen aan de
Kerklaan, sece B 5073 (ged.), te Kortenhoef , 1981-1986

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
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293
292-292

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
292

291-291

aan J. Valk een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder
toebehoren gelegen aan de Koninginneweg 8, sece B 3804, te
Kortenhoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
283

282-282

aan J. de Zoete een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Pieter van de Leelaan 11, sece
B 3692 (ged.), te Kortenhoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
284

283-283

aan H.M.W.A. Steenvoorden een woonhuis met schuur,
ondergrond, erf en verder toebehoren gelegen aan de Pieter van
de Leelaan 15, sece B 3230 (ged.), te Kortenhoef , 1964-1967

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
285

284-284

aan J.M. Walraven een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Elbert Mooylaan 7, sece B
3530 (ged.), te Kortenhoef , 1967-1970

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
286

285-285

aan F. de Leeuw een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Elbert Mooylaan 11, sece B
3530 (ged.), te Kortenhoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
287

286-286

aan J. van de Pue een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Elbert Mooylaan 19, sece B
3531 (ged.), te Kortenhoef , 1967-1979

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
289

287-287

aan H.J. Luijer een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Willem Pauwstraat 7, sece B
3826 (ged.), te Kortehoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
290

289-289

aan N.P.N. Steenvoorden een woonhuis met schuur, ondergrond,
erf en verder toebehoren gelegen aan de Cornelis de Wijstraat 14,
sece B 3404 (ged.), te Kortehoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
291

290-290

een garagebox met ondergrond staande en gelegen aan de
Bernard Beklaan, sece B 4681 (ged.), te Kortenhoef , 1975-1987

aan H.J. Luijer een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Ireneweg 5, sece B 3125
(ged.), te Kortenhoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
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282

281-281

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
281

280-280

aan J.H.M. Fonjn een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Curtevenneweg 13, sece B
3125 (ged.), te Kortehoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
273

272-272

aan A.M. Soeters een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Curtevenneweg 21, sece B
3125 (ged.) te Kortehoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
274

273-273

aan E.A. Stadelman een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Herenweg 44, sece A 1447
(ged.), te Ankeveen , 1967-1970

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
275

274-274

aan J.K.P. Oo een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Herenweg 48, sece A 1447
(ged.), te Ankeveen , 1967-1970

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
276

275-275

aan J.D. van Schie een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Hollands End 73, sece C 1612
(ged.), te 's Graveland , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
277

276-276

aan H.P.P.M. Dingeonuts een woonhuis met schuur, ondergrond,
erf en verder toebehoren gelegen aan de Hollands End 75, C 1612
(ged.), te 's Graveland , 1967-1972

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
278

277-277

aan C. Pos een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder
toebehoren gelegen aan de Hollands End 77, sece A 1666 (ged.),
te 's Graveland , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
279

278-278

aan J.F. van de Laan een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Hollands End 79, sece C 1612
(ged.), te 's Graveland , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
280

279-279

aan W. Boom een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder
toebehoren gelegen aan de Ireneweg 3, sece B 3125 (ged.), te
Kortenhoef , 1967-1969

aan N.C. van de Burg een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de van Blaricumlaan 22, sece A
1573 (ged.), te Ankeveen , 1967-1980

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
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272

271-271

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
271

270-270

aan E.C.R. Torsing een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan Schts Kade 15, sece C 1613
(ged.), te 's Graveland , 1967-1977

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
263

262-262

aan N.J. van Bentum een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Cornelis de Wijsstraat 4, sece
B 3404, te Kortenhoef , 1967-1969

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
264

263-263

aan J.H. Heeringa een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Cornelis de Wijsstraat 12, sece
B 3826 (ged.), te Kortenhoef , 1970-1978

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
265

264-264

aan J.J. Luijer een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder
toebehoren gelegen aan de Willem Pauwstraat 12, sece 3692
(ged.), te Kortenhoef , 1967-1981

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
266

265-265

aan S.P. Schouten een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Willem Pauwstraat 17, sece B
3404, te Kortenhoef , 1969-1973

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
267

266-266

aan J.F. Dillema een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Willem Pauwstraat 21, sece B
3826 (ged.), te Kortenhoef , 1970-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
268

267-267

aan C. van der Kommer een woonhuis met schuur, ondergrond, erf
en verder toebehoren gelegen aan de Willem Pauwstraat 22, sece
3692 (ged,), te Kortenhoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
269

268-268

aan E. Som de Cerﬀ een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Jan Stadelaarstraat 11, sece B
3230 (ged.), te 's Graveland , 1964-1976

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
270

269-269

aan W. Stalenhoef een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de van Blaricumlaan 18, sece A
1573 (ged.). te Ankeveen , 1967-1971

aan J.Th. Kasterman een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan Schts Kade 13, sece C 1613, 's
Graveland , 1970-1975

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
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262

261-261

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
261

260-260

aan W. Bakker een perceel bouwterrein gelegen aan het
Noordeinde 1, sece A 504 (ged.), te 's Graveland , 1987-1988

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
184

1173-1647

aan P. van de Bosch een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Cornelis Wijsstraat 19, sece B
3395 (ged.), te Kortehoef , 1970-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
255

184-184

aan N.J.F. Hendriks een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Cornelis Wijsstraat 23, sece B
3395 (ged.), te Kortenhoef , 1969-1976

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
256

255-255

aan J.M. van Ee een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Jan Stadelaarstraat 13, sece B
3404 (ged.), te Kortehoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
257

256-256

aan H. Neijsen een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Jan Stadelaarstraat 19, sece B
3404 (ged.), te Kortenhoef , 1969-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
258

257-257

aan P. Barmentloo een woonhuis met schuur, ondergrond, erf en
verder toebehoren gelegen aan de Jan Stadelaarstraat 21, sece B
3404 (ged.), te Kortehoef , 1967-1975

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
259

258-258

aan J.W. Veenman een woonhuis met schuur, ondergrond, erf
en verder toebehoren gelegen aan Schts Eind 91, sece A 1345
(ged.), te Ankeveen , 1967-1971

Verkoop percelen grond en panden , 1964-1988
260

259-259

aan A.F.W. Vermeulen een woonhuis met schuur, ondergrond, erf
en verder toebehoren gelegen aan Schts Kade 1, sece C 1613
(ged.), te 's Graveland , 1967-1974

aan N.V. Indra 't Gooi van het perceel bedrijfsterrein gelegen
aan de Cannenburgerweg, sece A 1240 (ged.), te 's Graveland ,
1970-1976

Verkoop van percelen grond en panden , 1964-1989
1173

Overdracht van eigendom en beheer aan woningbouwvereniging
Volkshuisvesng van complex GV 3159 van 28
woningwetwoningen waarvan 5 aan de Kerklaan en 23 aan het
Broekbos , 1983
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126-166

1174

Overdracht van eigendom en beheer aan woningbouwvereniging
Volkshuisvesng van complex GV 3201 betreﬀende 13 woningen
aan de Kortenhoefsedijk 16 t/m 23 te Kortenhoef , 1982

1647

Verkoop van de dames Van Laere en Selier en de heren Reijmerink
en Gorter van vier garageboxen aan de J.H. Burgerlaan alsmede
vesging van een erfdienstbaarheid van uitweg ten gunste van
de heer Gorter en de woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1986-1992

Verkoop percelen grond , 1965-1989
126

aan A.F. de Wit, E.H. Leliveld, M.M. Buné en C.W. Koelink van het
perceel grond gelegen aan de J. Lokinlaan, sece A 1711 (ged.), te
Ankeveen , 1967-1967

127

aan A.A. Dijkhuis van het perceel grond gelegen nabij de
Oranjeweg, sece B 3455 (ged.), te Kortenhoef , 1967-1969

128

aan N.V. Nederlandse Gasunie van het perceel grond gelegen aan
het Noordereinde voor het leggen van gastransportleidingen,
sece A 1103, te 's Graveland , 1967-1967

129

aan H.J.G. Torsing, F.C.G van der Post, R. Kollman e.a. van het
perceel grond gelegen aan de Julianalaan en de Reigerlaan, te 's
Graveland , 1967-1971

154

aan N.V. Stadhoudersweg van de percelen grond gelegen aan de
Lepelaarlaan, de Julianaweg en het Elzenhof, sece B 202, 1855,
1878 en 2653 (alle ged.), te Kortenhoef , 1968-1971

156

aan C.M. de Wit, H. van Waveren, M.C.H. Beijer e.a. van het
perceel grond gelegen aan de Lepelaarlaan, te Kortenhoef ,
1969-1970

157

aan H.N.W. Steenvoorden, J.P. Loogman, P.G. Splinter, e.a. van
het perceel grond gelegen aan de Mr. J.C. Bührmannlaan, te
Kortenhoef , 1969-1972

158

aan J. Stekelenburg van het perceel grond gelegen aan de Barend
Udolaan, sece B 3095 en 3285 (beide ged.), te Kortenhoef , 1969

159

aan de Staat der Nederlanden van het perceel grond gelegen
aan Curtevenneweg hoek Ireneweg, sece 3701 en 3702, te
Kortenhoef , 1968-1969

160

aan FAK Metaalwarenfabriek N.V. van de percelen grond gelegen
aan de Emmaweg hoek Reigerlaan, sece B 2171, 2172 en 2747
(ged.), te Kortenhoef , 1967-1970

161

aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord- Holland van
het perceel grond gelegen aan de Lepelaarlaan voor het schten
van een transformatorstaon, sece B 3769 (ged.), te Kortenhoef ,
1969-1971

162

aan W.H.J. Martens, A.F.A. Tuunter, P.E. Torsing, e.a. van het
perceel grond gelegen aan Mr. J.C. Bührmannlaan en J. Lokinlaan,
te Ankeveen , 1968-1970
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430-430

163

aan J.J.C. Hoedeman van het perceel grond gelegen aan de
Cannenburgerweg, sece A 1133 (ged.), te 's Graveland ,
1970-1974

164

aan H.C. Cornelisse van het perceel grond gelegen aan de
Cannenburgerweg, sece A 1133 (ged.), te 's Graveland ,
1970-1971

166

aan Th.P. Haamp van het perceel grond gelegen aan het
Noordereinde, sece A 1067 (ged.), te 's Graveland , 1967-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
430

427-428

424-424

Verkoop percelen grond , 1965-1989
427

aan H.J. de Vries e.a. van een zestal percelen aan de Oranjeweg
15 t/m 25, te Kortenhoef, als toevoeging aan hun achtertuin ,
1987-1989

428

aan het waterschap Drecht en Vecht een perceel grond, kadastraal
bekend sece A 2379, te 's Graveland , 1986-1988

Verkoop percelen grond , 1965-1989
424

202-202

aan H.J. Winthorst, W.H.J. Martens, P.E. Torsing e.a. van het perceel
grond gelegen aan de Mr. J.C. Bührmannlaan, sece A 1711, te
Ankeveen , 1968-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
244

243-243

aan P.M. Hagen, J. Ormeling, J.H. Hesp e.a. ieder een deel van
een perceel nabij de J. Lokinlaan, sece A 1711, te Ankeveen ,
1966-1967

Verkoop percelen grond , 1965-1989
168

244-244

aan Woningbouwvereniging Volkshuisvesng 's Gravenland een
gedeelte van de percelen, kadastraal bekend sece B 3760, 3761,
3765, 3766, 3768 en 3769, te Kortenhoef , 1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
197

168-168

aan H.J. van Ee een strookje grond gelegen aan Schts End 65, te
Ankeveen , 1988-1989

Verkoop percelen grond , 1965-1989
202

197-197

aan N.V. Bouw en Exploitaemaatschappij G.Z.B. het vormalige
gemeentehuis van Kortenhoef met een perceel grond aan de
Kortenhoefsedijk 155, sece A 1824, te Kortenhoef , 1967-1974

aan J. Daams, J.R. Hempenius, C. Koenders e.a. een zestal percelen
gelegen in het bestemmingsplan Groenhoven I, sece B 3561
(ged.), te Kortenhoef , 1968-1969

Verkoop percelen grond , 1965-1989
243

aan n.v. Bouw en Exploitae Maatschappij Ladij een vijal percelen
gelegen in bestemmingsplan Groenenhoven I en 1 perceel gelegen
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in bestemmingsplan Groenenhoven II te Kortenhoef, en 1 perceel
gelegen in bestemmingsplan Ankeveen Dorp te Ankeveen ,
1968-1971
242-242

Verkoop percelen grond , 1965-1989
242

215-218

214-214

Verkoop percelen grond , 1965-1989
215

aan Schng Oudergaard een perceel bouwterrein bij de Anton
Smeerdijk 36a, sece B 4124 (ged.), te Kortenhoef , 1974-1982

216

aan M.L. Aalberts, T. Visser, L. Albeda e.a. een zevental percelen
aan de Zuidsingel en Reigerlaan, sece B 4378 (ged.), te
Kortenhoef , 1979

217

aan F.J.M. Sluyter een perceel grond langs de Kortenhoefsedijk,
sece A 2274 (ged.), te Kortenhoef , 1978-1980

218

aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, R.J.J.
Steinpatz, J.E.Th. Leliveld e.a. een zestal percelen nabij de J.C.
Buhrmanweg, sece A 1746, te Ankeveen , 1968-1970

Verkoop percelen grond , 1965-1989
214

213-213

aan de Provincie Noord-Holland van een perceel grond gelegen
aan de Kerklaan, sece B 4124, te Kortenhoef , 1976-1978

Verkoop percelen grond , 1965-1989
210

209-209

aan de Provincie Noord-Holland een perceel grond aan de Mr. J.C.
Buhrmanlaan, sece A 1707 (ged.) en 1711 (ged.), te Ankeveen ,
1968-1977

Verkoop percelen grond , 1965-1989
211

210-210

aan n.v. Iniaeouw 36 percelen, kadastraal bekend sece
B 3765 (ged.), 3768 (ged.) en 3769 (ged.) alsmede aan M.R.
Olivier, J.J. van Asselt, F.Q.W. van Loenen e.a. een achal percelen,
kadastraal bekend sece B 3760 (ged.) en 3766 (ged.), allen
vallende onder bestemmingsplan Groenhoven III te Kortenhoef ,
1972-1974

Verkoop percelen grond , 1965-1989
212

211-211

aan de Provincie Noord-Holland twee percelen ter hoogte van het
Zuidereinde, sece B 1394 (ged.) en 1396 (ged.), in verband met
de reconstruce van de Vreelandseweg , 1973-1974

Verkoop percelen grond , 1965-1989
213

212-212

aan A.J. Hagen en J.H. Hesp elk een perceel grond deel uitmakende
van het perceel, sece A 1746 (ged.), te Ankeveen , 1968

aan de Provincie Noord-Holland van een perceel grond gelegen
aan de Kortenhoefsedijk, sece A 675 (ged.), te Kortenhoef ,
1975-1976

Verkoop percelen grond , 1965-1989
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209

208-208

Verkoop percelen grond , 1965-1989
208

207-207

aan A.A. Dijkhuis een stuk grond aan de Koninginneweg en Elbert
Mooilaan, sece B 3298 (ged.) alsmede sece B 3612 (ged.), te
Kortenhoef , 1965-1967

Verkoop percelen grond , 1965-1989
190

187-188

aan Iniaeouw n.v. twee percelen grond kadastraal bekend
sece B 3897 (ged.) vallende onder bestemmingsplan Groenhoven
I en sece B 3897 (ged.) vallende onder bestemmingsplan
Groenhoven II, alsmede 34 kavels kadastraal bekend sece B
3897 (ged.) en 3756 (ged.) vallende onder bestemmingsplan
Groenhoven I, te Kortenhoef , 1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
196

190-190

aan n.v. Initaeouw een gedeelte van percelen, kadastraal
bekend sece B 3760, 3765, 3767, 3768, 3769 en 3770, te
Kortenhoef , 1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
200

196-196

aan n.v. Initaeouw een perceel grond, kadastraal bekend sece
A 1711 (ged.), te Ankeveen , 1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
203

200-200

aan G. Pos, H. v. d. Kooi en H.J. Hesp een gedeelte van de percelen,
kadastraal bekend sece B 3769 en 3771, te Kortenhoef ,
1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
204

203-203

aan H.H. Hagen twee stroken grond gelegen aan de
Koninginneweg, sece B 4075 en 2707 (ged.), te Kortenhoef ,
1970-1976

Verkoop percelen grond , 1965-1989
205

204-204

aan W.F. Wapstra een perceel grond, kadastraal bekend sece A
1497 (ged.), te Ankeveen , 1976-1977

Verkoop percelen grond , 1965-1989
206

205-205

aan J. Kroon een perceel grond naast J. Stadelaarsstraat 20, sece
B 3291 (ged.), te Kortenhoef , 1976-1977

Verkoop percelen grond , 1965-1989
207

206-206

aan H.T.H. Kitselaar een perceel grond, kadastraal bekend sece A
1770 (ged.) en aan mevrouw de weduwe Boomgaard een perceel
grond, kadastraal bekend sece A 1770 (ged.) alsmede aan G.
Glijn, M. Mulder, H.D. Duiveman e.a. acht stukken tuingrond aan
de Arnoud Voetlaan 2 tot en met 16, ta Ankeveen , 1968-1976

aan L. van Die een perceel grond achter Peppelhof 7, sece B 4918,
te Kortenhoef , 1985-1987

Verkoop percelen grond , 1965-1989
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183-183

187

aan A. Buma - Luyer een perceel grond aan de Kortehoefsedijk 52,
sece B 1927 (ged.), te Kortenhoef, ten behoeve van reconstruce
Kortenhoefsedijk , 1987-1988

188

aan J. Pos een perceel grond aan de Kortehoefsedijk 54, sece
B 1927 (ged.), te Kortenhoef, ten behoeve van reconstruce
Kortenhoefsedijk , 1987-1988

Verkoop percelen grond , 1965-1989
183

182-182

Verkoop percelen grond , 1965-1989
182

181-181

aan F. van Groen, W.M. Voogt, K. Been e.a. van het perceel
grond gelegen aan de Lepelaarlaan, sece 3769, te Kortenhoef ,
1970-1974

Verkoop percelen grond , 1965-1989
173

172-172

aan H.M. van de Brug en B. Versluis van de stroken grond gelegen
aan de Herenweg 70 en 71, te Ankeveen , 1976-1977

Verkoop percelen grond , 1965-1989
175

173-173

aan M. Udink van de strook grond gelegen aan het Noordereinde,
sece A 997, te 's Graveland , 1977-1978

Verkoop percelen grond , 1965-1989
176

175-175

aan A. Damo-Tegelfabriek B.V. van het perceel grond gelegen nabij
de Slenkweg, sece A 1240 (ged.), te 's Graveland , 1977-1979

Verkoop percelen grond , 1965-1989
177

176-176

aan M.R. Olivier, F.Q.W. van Loenen, J.J. van Asselt e.a. van
het perceel grond gelegen aan de Dodaarslaan, gelegen in
bestemmingsplan Groenhoven III, te 's Graveland , 1970-1973

Verkoop percelen grond , 1965-1989
178

177-177

aan D. Ariesen, Th. Beemster en A. v.d. Koppel van de percelen
grond gelegen aan de Dodaarslaan, sece B 3760 (ged.), te
Kortenhoef , 1974

Verkoop percelen grond , 1965-1989
180

178-178

aan J.J. Doodeman van het perceel grond gelegen aan de
Emmaweg, sece B 3145 (ged.), te Kortenhoef , 1971-1972

Verkoop percelen grond , 1965-1989
181

180-180

aan de Provincie Noord-Holland van het perceel grond gelegen aan
de Dodaarslaan, sece B 3760 (ged.), te Kortenhoef , 1972-1974

aan Schilders-, reclame- en decoraeschildersbedrijf G. van Tiel
van het perceel grond gelegen aan de Cannenburgerweg, sece
A 1133 (ged.), te 's Graveland, gelegen in bestemmingsplan
Slenkweg , 1969-1974

Verkoop percelen grond , 1965-1989
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172

171-171

Verkoop percelen grond , 1965-1989
171

170-170

Overdracht per 21 maart 1975 van een gedeelte van het
gemeentelijk woningbezit aan de woningbouwvereniging
Volkshuisvesng te 's-Graveland alsmede naderhand aangebrachte
correces van fouten gemaakt jdens de overdracht , 1970-1975,
1977-1981

1

Overdracht van 20 woningen gelegen aan de Ireneweg en
Beatrixweg te Kortenhoef , 1972

1

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
2510

2511-2511

1

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
2348

2510-2510

Overdracht van 6 woningen gelegen aan de Oranjeweg, nrs. 96, 98,
100, 109, 111 en 113 te Kortenhoef , 1972

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
2128

2348-2348

aan A.A. Dijkhuis van het perceel grond gelegen aan de Reigerlaan,
sece B 2171 en 3455 (beide ged.), te Kortenhoef , 1967-1969

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
2351

2128-2128

aan A.G.M. Splinter en H.P.J. van Kesteren van het perceel grond
gelegen aan de Lepelaarlaan, sece B 2653 (ged.), te Kortenhoef ,
1968-1969

Verkoop percelen grond , 1965-1989
167

2351-2351

aan A.A. Clazing, A. de Zoete, J. van der Heuvel e.a. van het
perceel grond gelegen aan de Roerdomplaan, in verband met plan
Groenhoven II, te Kortenhoef , 1968-1971

Verkoop percelen grond , 1965-1989
169

167-167

aan J.L.A. Vlas, C.J.A. Messbauer, K. Been e.a. van het perceel
grond gelegen aan de Lepelaarlaan, in verband met plan
Groenhoven II, te Kortenhoef , 1968-1969

Verkoop percelen grond , 1965-1989
170

169-169

aan N.V. Dislleerderij en Likeurstokerij Joh.s Verhoeven van het
perceel grond gelegen aan de Cannenburgerweg, sece A 1133
(ged.), te 's Graveland, gelegen in bestemmingsplan Slenkweg ,
1970-1971

Overdracht van 4 woningen gelegen aan de J.H. Burgerlaan en 6
woningen aan de C. Tromplaan , 1979-1981

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
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2511

2512-2512

Overdracht van 60 woningwetwoningen in de Gaard, 4 woningen
aan het Zuidereinde en 2 woningen aan de Koninginneweg ,
1976-1982

Overdracht van gemeentewoningen naar Woningbouwvereniging Volkshuisvesng ,
1970-1982
2512

Overdracht van 72 bejaardenwoningen in de Gaard , 1979-1982

1.05.01 Aankoop
130-1814

174-174

Aankoop percelen grond , 1961-2000
130

van A.E. den Blanken-Galesloot van de strook grond gelegen aan
de Dorpsweg voor het verbeteren van de Dorpsweg, later Schts
End genoemd, sece A 1657, te Ankeveen , 1961-1969

131

van Schtsch-Ankeveensche Polder van de strook grond gelegen
aan de Dorpsweg voor het verbeteren van de Dorpsweg, later
Schts End genoemd, sece A 1287 (ged.), te Ankeveen ,
1961-1970

132

van F. Eerenburg en A.A.W. van de Werve van de strook grond
gelegen aan de Dorpsweg voor het verbeteren van de Dorpsweg,
later Schts End genoemd, sece A 1329, te Ankeveen , 1961-1969

133

van J. W. Jansen-van Dijk en N.A. Stokman van de strook grond
gelegen aan de Dorpsweg voor het verbeteren van de Dorpsweg,
later Schts End genoemd, sece A 1661 en 673, te Ankeveen ,
1961-1969

134

van J. Marinus van de strook grond gelegen aan de Dorpsweg voor
het verbeteren van de Dorpsweg, later Schts End genoemd,sece
A 1658, te Ankeveen , 1961-1968

135

van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten van de strook
grond gelegen aan de Dorpsweg voor het verbeteren van de
Dorpsweg, later Schts End genoemd, sece A 1654, te Ankeveen ,
1961-1969

155

van W.P. Janssen van het perceel tuingrond gelegen aan de
Kortenhoefsedijk 28, sece 2654, te Kortenhoef , 1965-1969

165

van D.J. Aalberts van het perceel grond gelegen aan de Slenkweg
voor het verbeteren van de Slenkweg, sece A 1134 (ged.), te 's
Graveland , 1967-1970

1182

Aankoop 'om niet' van Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten in Nederland te Amsterdam van een strook
bermgrond sece B 757, 1294, en (ged) 1295 aan het Zuidereinde ,
1974-1976

1814

Overleg met de erven D. Blankevoort Dzn. inzake aankoop van
enkele percelen in en om het Wijde Blik , 1980-1989

Aankoop percelen grond , 1961-2000
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174

185-186

193-195

198-199

219-219

Aankoop percelen grond , 1961-2000
185

van Cannenburg Caravans B.V. vertegenwoordigd door G.
Portengen, G.J. Broecke voor aanleg groenstrook naar aanleiding
van bestemmingsweiziging van het perceel sece C 1913 (ged.), te
Ankeveen , 1988-1989

186

van G. Blom een perceel grond aan de Kortehoefsedijk 94, sece
B 1889 (ged.), te Kortenhoef, ten behoeve van reconstruce
Kortenhoefsedijk , 1987-1988

Aankoop percelen grond , 1961-2000
193

van Kerkbestuur van de H. Antonius van Padua twee percelen,
sece B 2655 en 1856 te Kortenhoef, in het belang van de
volkshuisvesng en bevat tevens akte van pachtbeëindiging van
perceel van sece B 1856 van G. de Jongh , 1965-1972

194

van J.M. Haamp - Brouwers grond gelegen nabij de Oranjeweg,
sece B 3456 te Kortenhoef , 1965-1967

195

van A. Grootendorst grond gelegen nabij de Oranjelaan, sece B
3620 te Kortenhoef , 1965-1967

Aankoop percelen grond , 1961-2000
198

van J. van de Koppel enige percelen bouwterrein aan de
Emmaweg, sece B 202, 1855 en 3561, te Kortehoef , 1965-1973

199

van J.P. Loogman een perceel tuingrond aan de Oranjeweg, sece
B 2653, te Kortehoef , 1965-1970

Aankoop percelen grond , 1961-2000
219

220-220

van de 's Gravelandse Polder een drietal wegen, het Noordereinde,
de Leeuwenlaan en het Zuidereinde, inclusief de bijbehorende
bruggen, alsmede een gedeelte van de bijbehorende grond, te 's
Graveland , 1976-1979

Aankoop percelen grond , 1961-2000
221

222-222

van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland een stuk grond nabij de Herenweg, sece A 1313 (ged.),
te Ankeveen in verband met aanleg ﬁetspad , 1983-1984

Aankoop percelen grond , 1961-2000
220

221-221

van R.K. Parochie van den Heiligen Antonius van Padua van de
percelen grond gelegen nabij de Kortenhoefsedijk, sece B 254,
255, 256 en 223, te Kortenhoef , 1966-1974

van de Burgelijke Maatschap De Overbosschen en de Slenk een
met eeuwigdurende erfpacht belaste strook grond gelegen aan
de Slenkweg, sece A 369 (ged.) alsmede van de 's Gravenlandse
Polder om niet het recht van eeuwigdurende erfpacht van het
hiervoor genoemde stuk grond in verband met de verbreding en
verbetering van de Slenkweg, te 's Gravenland , 1967-1971

Aankoop percelen grond , 1961-2000
Pagina 37

222

223-223

Aankoop percelen grond , 1961-2000
223

225-227

228-228

233-233

225

van de Gemeente Hilversum een perceel grond, kadastraal bekend
sece B 1516 (ged.), te 's Graveland , 1977-1982

226

van de Polder Kortehoef een perceel grond bij de Kerklaan
70, sece B 3081, alsmede een perceel gelegen aan de
Kortehoefsedijk, sece B 3574, ten laste van het bestemmingsplan
De Gaard , 1968-1980

227

van A.E. den Blanken-Galesloot van de strook grond, kadestraal
bekend sece A 1585 (ged.) te Ankeveen, in verband met
uitbreiding openlucht-sport accommodae , 1981-1982

Aankoop percelen grond , 1961-2000

229

van J. Schouwstra een perceel grond nabij de Emmaweg, sece B
3655 (ged.), te Kortenhoef , 1974-1984

230

van W.P.C. Laumans een perceel grond nabij de Emmaweg, sece B
3788 (ged.), te Kortenhoef , 1983-1985

231

van American Hotel n.v. een perceel grond, kadestraal bekend
sece B 3844 (ged.), te Kortehoef, in verband met realiseren van
bestemmingsplan Groenehoven I , 1965-1972

232

van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten van de strook
grond gelegen aan het Zuidereinde nabij Lombok, sece B 156 en
803, in verband met aanleg riolering en parkeerruimte , 1970-1974

Aankoop percelen grond , 1961-2000
van A.B. Bruin - Schoep perceel grond nabij Koningenneweg, sece
B 3094, te Kortehoef , 1976-1977

Aankoop percelen grond , 1961-2000
234

235-235

van Bouwbedrijf Mokveld - Maarssen een perceel grond aan de
Herenweg, seke A 2073, te Ankeveen , 1983

Aankoop percelen grond , 1961-2000

233
234-234

van G.J. Tiemstra, schrielijke erven van P. Gorter - Smids, twee
percelen grond langs de Emmaweg in verband met bouw van
woningen en verbreden van de weg , 1969-1979

Aankoop percelen grond , 1961-2000

228
229-232

van de Maatschap Kortenhoef twee percelen grond, kadastraal
bekend sece B 3727 (ged.) en 3291 alsmede om niet in eigendom
over te nemen van de vijf percelen grond, kadastraal bekend sece
B 3168 (ged.), 3850 (ged.), 3211, 3210 (ged.), 3282, te Kortenhoef ,
1969-1980

van de Provincie Noord-Holland een perceel grond aan de
Emmaweg, sece B 3790, te Kortehoef , 1976-1978

Aankoop percelen grond , 1961-2000
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235

236-236

Aankoop percelen grond , 1961-2000
236

237-237

247-247

245

van J.B. Raske een strook grond, kadastraal bekend sece B 3587
(ged.), te Kortehoef , 1988-1990

246

van M.M.C. Simon een strook grond, kadastraal bekend sece B
2550 (ged.), te Kortehoef , 1988-1990

Aankoop percelen grond , 1961-2000
2

van J.H. Smallenburg een perceel grond gelegen aan de
Koninginnenweg, sece B 3589 (ged.), te Kortehoef , 1970-1970

1

Aankoop percelen grond , 1961-2000
249

251-251

van G.R. Kaarsgaren een perceel grond gelegen aan de
Koninginnenweg 51, sece B 2523 (ged.), te Kortenhoef ,
1969-1970

Aankoop percelen grond , 1961-2000
248

249-249

van A.W. Vroom - Evers alsmede B. Boukema en W.L.E. Koek een
tweetal stroken grond die deel uitmaken van de ondergrond van
de openbare weg het Moleneind, sece C 1247 (ged.) en 1246
(ged.), te Kortehoef , 1974-1981

Aankoop percelen grond , 1961-2000

247

248-248

van n.v. Iniaeouw een perceel grond, kadestraal bekend sece
B 3767 (ged.), te Kortehoef , 1971-1972

Aankoop percelen grond , 1961-2000
240

245-246

van de 's Gravenlandse Polder een perceel grond nabij het
Zuidereinde, sece B 1362 (ged.), te 's Gravenland , 1978

Aankoop percelen grond , 1961-2000
239

240-240

van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland een strook grond nabij het kruispunt Smidsbrug, sece
A 1148 (ged.), te 's Gravenland , 1978-1979

Aankoop percelen grond , 1961-2000
238

239-239

van Bouwcombinae Lisman - Dijkhuis b.v. een gedeelte van de
Emmastraat, sece B 3789, Kortehoef , 1977-1978

Aankoop percelen grond , 1961-2000
237

238-238

van G.C.H. de Vries een strook grond uitmakende van een
toegangspad aan de Julianaweg, sece B 3748 (ged.), te
Kortehoef , 1974-1978

van G.A. Greidanus een perceel gronde deel uitmakende van het
landgoed Schoonoord, sece B 1371, te 's Graveland , 1985-1987

Aankoop percelen grond , 1961-2000
251

van de Provincie Noord-Holland een perceel grond liggende nabij
de Gaasperdammerweg, sece A 1278 (ged.), te 's Graveland ,
1986-1989
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252-252

Aankoop percelen grond , 1961-2000
252

253-253

Aankoop percelen grond , 1961-2000
253

224-224

van A. Grootendorst en C. Kemp een viertal percelen grond,
kadastralal bekend sece A 2094, 2096, 2093, 2097 (alle ged.), te
Kortenhoef , 1967-1968

Aankoop percelen grond , 1961-2000
426

431-431

Aankoop van de Vereniging tot behoud van natuurmonumenten
van enkele percelen grond ten behoeve van de uitbreiding van het
sporerrein aan de Beresteinseweg , 1973-1979

Aankoop percelen grond , 1961-2000
338

426-426

van HSB Vastgoed X b.v. een perceel grond bestaande uit
de straten, stoepen, groenstroken van de straten Kerklaan,
Kikkerbeet, Doerbloem en Hoﬂaan, sece B 5432 (ged.),
5422 (ged.) en 5713 (ged.), te Kortenhoef, naar aanleiding van
exploitaeovereenkomst , 1985-1994

Aankoop percelen grond , 1961-2000
2841

338-338

van Schtsch- Ankeveensche Polder van een strook grond en water
gelegen aan de Herenweg, te Ankeveen , 1971-1972

Aankoop percelen grond , 1961-2000
254

2841-2841

van de Provincie Noord-Holland een perceel Grond aan het
zuidereinde, sece B 1131, in verband met realisering van de
bestemming van woondoeleinden te 's Graveland , 1978-1980

Aankoop percelen grond , 1961-2000
241

254-254

van M.M. Bune een perceel grond gelegen aan het Schts Eind,
sece A 2095 (ged.), te Ankeveen , 1985-2000

Aankoop percelen grond , 1961-2000
224

241-241

van G. Portengen - Brouwer een perceel weiland, kadastraal
bekend sece A 1204 (ged.), te 's Graveland en alsmede de
ontbinding van de pachtovereenkomst met R.B.M. Kemp
betreﬀende het voorgenoemde perceel , 1985-1993

van E.F. Klein een perceel grond gelegen aan de Kerklaan, te
Kortenhoef in verband met de bouw van woningen op het terrein
van de vormalige Prinses Beatrixschool , 1987-1989

Aankoop percelen grond , 1961-2000
431

van E.W. van Kranen een perceel grond aan de Oranjeweg 13,
sece B 3027, te Kortenhoef , 1971-1973

1.05.06 Zakelijke rechten
1583

Verkrijging en verstrekking van inlichngen omtrent erfpachtkweses, met afschrien ,
1967 - 1993

1.05.03 Ruiling en aan- en verkoop
Pagina 40

189-189

Ruiling percelen grond , 1965-1988
189

295-295

Ruiling percelen grond , 1965-1988
295

301-304

298-298

301

met H. Heijstee van de strook grond aan de Koninginneweg
16, sece B 3265 (ged.) tegen een strook grond nabij de
Koninginneweg 16, sece B 3093, beide te Kortenhoef , 1965-1968

302

met T. van der Heijden van de strook grond aan de
Kortenhoefsedijk 193, sece A 1910 (ged.), tegen een strook
grond, kadastraal bekend sece A 2014 (ged.), beide te
Kortenhoef , 1966-1967

303

met L.F. Sievers van de strook grond gelegen aan de
Kortenhoefsedijk 7, sece A 2091 (ged.) en 2092 (ged.) tegen een
strook grond achter de Kortenhoefsedijk 7, sece A 2081 (ged.),
beide te Kortenhoef , 1967-1977

304

met de Vereniging Voorbereidend Lager Onderwijs 's Graveland en
Omgeving van een strook grond, kadastraal bekend sece B 3095
(ged.) tegen een srook grond, kadastraal bekend sece B 3285
(ged.), beide te Kortenhoef , 1966-1968

Ruiling percelen grond , 1965-1988

met L.F. Sievers van de strook grond gelegen aan de
Kortenhoefsedijk 7, sece A 2233 (ged.) tegen een strook grond
achter de Kortenhoefsedijk 7, sece A 2232 (ged.), beide te
Kortenhoef , 1975-1977

Ruiling percelen grond , 1965-1988
296

2930-2930

met de Woningboeuwvereniging Volkshuisvesng 's Graveland van
de twee percelen grond nabij de Mr. J.C. Buhrmannlaan, sece A
1711 (ged.) en 1707 (ged.), 1711 (ged.), tegen een perceel grond
gelegen nabij de Mr. J.C. Buhrmannlaan, sece A 1711 (ged.), allen
te Ankeveen , 1971-1972

Ruiling percelen grond , 1965-1988
297

296-296

met G.J. Bohm van de strook grond, kadastraal bekend sece A
1672 (ged.), tegen een strook grond, kadastraal bekend sece A
1661 (ged.), beide te Ankeveen , 1967-1968

Ruiling percelen grond , 1965-1988

298

297-297

met P. Bouwman een strook grond nabij Moleneind, sece B 1818
(ged.), voor het erfpacht van perceel nabij Moleneind, sece B
1819 (ged.), te Kortenhoef , 1986-1988

met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland van de enige percelen grond, kadastraal bekend sece B
104 (ged.), 105, 106, 107, 111 en 112 (ged.), te 's Graveland, tegen
enige percelen gelegen in de Polder Kortehoef, sece A 2069,
2071. 2073, 2077, 2078, 2079, 2152, 2155, 2156, 2159, 2160,
2164, 2166, 2168 en 2170, te Kortenhoef , 1969-1972

Aankoop en verkoop van percelen grond en panden , 1966-1989
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2930

2937-2937

Aankoop en verkoop van percelen grond en panden , 1966-1989
2937

2935-2935

Aankoop van gemeente Hilversum van de woning Kortenhoefsedijk
194 en een perceel grond nabij de woning; afwijzing van een
verzoek medewerking te verlenen bij de verbouw van de woning
alsmede verkoop aan de Curtevenneschng van de genoemde
woning , 1968-1972, 1975-1982, 1986-1988
Verkoop van de woningen Kortenhoefsedijk 173  174,
voorheen 85  86, aan de Curtevenneschng; aankoop van de
Curtevenneschng, na restaurae, van de woningen alsmede
verkoop aan de heer R.A.J. Boomkens van de woningen en een
perceel grond achter de woningen , 1976-1977, 1980-1981,
1989-1992

Aankoop en verkoop van percelen grond en panden , 1966-1989
2935

Aankoop van het Rooms Katholiek Kerkbestuur Sint Antonius
van Padua van het Sint Lambertushuis aan de Kerklaan 21 en
verkoop aan de heren L.W.A. Heelder en Th.A. Kuc , 1976-1978,
1985-1991

299

Ruiling percelen grond en water met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland van de enige percelen grond, kadastraal bekend sece B 1446, 's Graveland
en sece A 1584, te Ankeveen alsmede een geldbedrag van ƒ 42024,- tegen een achal
percelen bos, water, grasland, etc., kadastraal bekend als sece A 1817 en 2013, te
Ankeveen, alsmede sece B 2092, 2093, 2145, 2161, 2164 en 2166, te 's-Graveland ,
1976-1988

191-192

Aankoop en verkoop percelen grond , 1979-1981
191

van P. Luijer een perceel grond sece B 2789 (ged.) te Kortenhoef
en verkoopt hetzelfde perceel terug aan P. Luijer ten behoeve van
het opnemen van een anspeculaebeding , 1979-1980

192

van P.E. de Kwant een strookje grond nabij Schts End 36, sece A
1812 (ged.) en van J.W. van Vliet een strookje grond nabij Schts
End 50, sece A 923 (ged.) en verkoopt aan P.E. de Kwant een
strook grond nabij Schts End 36, sece A 1812 (ged.) en aan
J.W. van Vliet een strook grond nabij Schts End 50, sece A 1812
(ged.) allen gelegen te Ankeveen , 1979-1981

300

Ruiling percelen grond en panden met Woningbouwvereniging Volkshuisvesng percelen
grond met panden en verdere aanhorigheden aan de Kortenhoefsedijk 90 t/m 93, sece
B 1890, te 's Graveland tegen een werkplaats, bouwterrein, straten, schuur, woning en
opslagterrein aan de van Blaricumlaan, sece A 2060, te Ankeveen , 1988-1989

1397-1398

Register van grondtransaces , 1929-1994
1398

Straatnamen L t/m Z , 1929-1994

1397

Straatnamen A t/m K, 1929-1994

1.08 Benodigdheden en hulpmiddelen
1.08.01 Automasering
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1157

Toetreding tot, de wijziging van en uireding uit de gemeenschappelijke regeling
Intergemeentelijk automaseringscentrum Midden-Nederland, alsmede opheﬃng van de
regeling door overige deelnemers , 1969-1986

1.08.02 Informaebeheer
1547

Vaststelling en wijziging van de archiefverordening 1969 , 1969 - 1990

1548

Machgingen en processen-verbaal van vernieging van archieescheiden , 1977-1989

2096

Verlenen van toestemming tot vernieging van dossiers uit de archieven van de
voormalige gemeenten Ankeveen, Kortenhoef en 's-Graveland , 1982-1984

1453

Teruggave aan Ds. A.D. Wumkes van enige door het in bewaring afgestane aeeldingen
en boeken aan het Gemeentearchief , 1984

1531

Aanwijzing van de archieelder in het nieuwe deel van het gemeentehuis als
archieewaarplaats in de zin van de archiefwet 1962 alsmede aanwijzing van de
gemeentelijke archieewaarplaats van de gemeente Hilversum als archieewaarplaats
voor de archieven van voor 1 augustus 1966 , 1987 - 1989

1.08.03 Publiciteit en voorlichng
1635

Aankoop van relaegeschenken , 1972 - 1977

1549

Verstrekking van gemeentelijke informae via het blad Wie Wat Waar alsmede bespreking
van de problemen die dit oplevert , 1974-1988

2100-2104

Het aangaan van overeenkomsten tot uitgave van gemeentegidsen en het leveren van
teksten en illustraes voor de uitgave van de gemeentegidsen , 1975-1989
2100

1975-1978

2101

1978-1979

2102

1980

2103

1981-1983

2104

1983-1989

1550

Aankoop van ﬁlms en opdrachtverlening tot het laten maken van foto's van plekjes die
zullen verdwijnen alsmede beheer en uitlening van ﬁlms , 1976 - 1986

2765

Opdrachtverlening aan de Nederlandse Kastelenschng tot het vervaardigen van een
boekje over het gemeentehuis, Huize Westerveld , 1985-1986

1608

Uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om zelf
een wenskaart te laten maken naar aeelding van recente kunstaankopen; Met de
wenskaarten , 1986-1989

1634

Organisae van de jaarlijkse kennismakingsavond voor nieuwe inwoners , 1988-1989

1.04 Betrekkingen tot andere lichamen en organen
1.04.01 Zelestuur en toezicht
1194

Machgingen aan burgemeester en wethouders tot het nemen van verkeersmaatregelen
binnen de bebouwde kom en het verstrekken van invalidenparkeerkaarten , 1967 - 1979
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1629

Bespreking van de democraseringsnota alsmede van andere voorstellen om te komen
tot een grotere openbaarheid van bestuur, afschrien , 1969 - 1974

1559

Besluiten en afschrien van besluiten tot delegae van bevoegdheden van de raad naar
het college van burgemeester en wethouders alsmede van het college naar ambtenaren ,
1972 - 1983

1631

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening behandeling bezwaarschrien
alsmede vaststelling van de verordening behandeling bezwaar- en beroepschrien 'sGraveland , 1976 - 1986

2621

Vaststelling van het besluit tot machging van burgemeester en wethouders de
bevoegdheid uit te oefenen tot het beoordelen en beslissen of door of vanwege de
gemeente een rechtsgeding zal worden gevoerd, voorzover het betre de invordering vn
kosten voortvloeiend uit schaden aan gemeente-eigendommen, tot een maximum bedrag
van ﬂ 2500,-- alsmede vaststelling van het besluit tot machging van burgemeester
en wethouders tot het in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling rechtspraak,
betreﬀende de zaak met rolnummer 03.83.40791, met afschrien , 198 - 1983

1632

Vaststelling van de leidraad poliedwang  bestuursdwang , 1982

2620

Ontvangst van en bespreking met de Commissaris der Koningin, drs. R.J. de Wit jdens
diens werkbezoeken aan de gemeente op 4 maart 1983 en 1 juli 1991 , 1983 - 1991

1561

Noe van wethouder De Kloet en advies van de afdeling algemene zaken omtrent een te
voeren incidenteel beleid , 1986-1987

1522-1525

Notulen van de hoorzingen van de commissie bezwaar- en beroepschrien , 1986-1989
1522

Juli 1986 t/m december 1987 , 1986-1987

1523

April t/m november , 1988-1988

1524

December 1988 t/m april 1989 , 1988-1989

1525

Juni t/m december , 1989-1989

1744

Bespreking van de invoering van een centraal meldpunt voor straathinder en voorstel van
de burgemeester tot benoeming van een 'obstakelambtenaar , 1987

1560

Mandaatverlening door het college van burgemeester en wethouders aan ambtenaren tot
het doen van aanvragen om inlichngen uit de jusële registers, afdoening aanvragen
om informae op grond van de WOB en tot het nemen van besluiten op verzoeken tot
inschrijving als woningzoekende , 1989

1.04.02 Samenwerking
1562

Verzoek aan en verkrijging van de VNG van een circulaire waarin het belangen van de
vereniging wordt omschreven, een en ander wegens het ontvangen van verzoeken van
andere gemeenten om adhesiebetuigingen voor hun moes , 1971

2093

Standpuntbepaling door de gemeenteraad over de kernwapenproblemaek en het
aannemen van een moe van het CDA waarin de regering opgeroepen wordt volharding
en saamhorigheid te betonen om in samenwerking met de bondgenoten van Nederland
alles in het werk te stellen om de kernwapens in de wereld wezenlijk terug te dringen
alsmede behandeling van verzoeken van gemeenten om adhesie te betuigen met hun
moes omtrent de kernwapenproblemaek , 1981-1985
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2908

Opzeen van beleid op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking en
kredietverlening aan werkgroep ontwikkelingssamenwerking, later de 's- Gravelandse
Schng voor Ontwikkelingssamenwerking voor het op gang brengen van acviteiten voor
de inwoners van Mounzou in Mali , 1985 - 1994

1.04.03 Financiële betrekkingen
2230

Verkrijging van een besluit tot hogere rijksvergoeding van het bureau bijzondere
uitkeringen van het ministerie van Financiën voor de sportzaal aan de Julianaweg wegens
wijziging van de categorie-indeling waarop de uitkering op grond van de ﬁnanciële
verhoudingswet tussen rijk en gemeenten was gebaseerd , 1973-1974

2899

Afgewezen verzoek aan het Ministerie van Financiën om wijziging van het schngsjaar
van enkele verbouwde schoollokalen van de Rooms Katholieke Sint Anthoniusschool voor
gewoon lager onderwijs teneinde een hogere schngskostenvergoeding te krijgen uit het
Gemeentefonds , 1977 - 1981

1.01 Instelling en ontwikkeling
1.01.01 Totstandkoming en groei
2623

Kennisname van wijziging in de gemeenschappelijke regeling Gewest Gooiland, later
Gewest Gooi en Vechtstreek, van het reglement van orde voor de vergaderingen van het
gewest alsmede deelname van de gemeente als lid aan de Structuurcommissie Gewest
Gooi en Vechtstreek en de portefeuillehoudersoverleggen , 197 - 1989

1535

Verkrijging van informae over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de
gemeenten en dorpen Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef alsmede verstrekking van
historische informae, met afschrien , 1976 - 1982

2919-2919

Correspondene met het gewest Gooi en Vechtstreek en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland alsmede standpuntbepaling inzake het al dan niet vrijwillig toetreden
van de gemeente tot de gemeenschappelijke regeling gewest Gooi en Vechtstreek en
instellen van beroep bij de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten waarbij
de aanwijzing is gegeven toe te treden tot het gewest Gooi en Vechtstreek , 1976-1990
2919

2920-2920

1976-1988

Correspondene met het gewest Gooi en Vechtstreek en Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland alsmede standpuntbepaling inzake het al dan niet vrijwillig toetreden
van de gemeente tot de gemeenschappelijke regeling gewest Gooi en Vechtstreek en
instellen van beroep bij de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten waarbij
de aanwijzing is gegeven toe te treden tot het gewest Gooi en Vechtstreek , 1976-1990
2920

1989-1990

2916

Verstrekking van gegevens aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ter voorbereiding
van de nota van uitgangspunten voor gemeentelijke herindeling van kleine gemeenten
alsmede standpuntbepaling over genoemde nota , 1979-1980

2914-2915

Medewerking verleend aan de wijziging van de provinciale grens met Utrecht als gevolg
van de gemeentelijke herindeling in het westen van de provincie Utrecht , 1982-1989
2914

Standpuntbepaling inzake gemeentelijke herindelingen langs de
provinciale grens met Utrecht alsmede bezwaar tegen herindeling
van de Kleizuwe bij de Utrechtse gemeente Loenen , 1982-1989
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2915

2918

Toegezonden aangepaste ontwerpregeling tot wijziging van de
grens tussen Noord-Holland en Utrecht alsmede reaces van
ingezetenen op het plan , 1985, 1988

Standpuntbepaling inzake wijziging van de gemeenschappelijke regeling gewest Gooi en
Vechtstreek alsmede uitstel van toetreding tot na de raadsverkiezingen , 1985-1986

1.01.02 Wapen en vlag
1536

Verkrijging van een gemeentewapen; overzicht van de gemeentewapens van de
voormalige gemeenten alsmede vaststelling van een gemeentevlag en uitlening van deze
vlag , 1966 - 1980

1.01.03 Grondgebied, werkingssfeer, namen en aanduidingen
2909

Overleg met de gemeenten Hilversum en Amsterdam over van toepassing zijnde
regelingen en verrekening van schulden naar aanleiding van de samenvoeging van de
gemeenten Ankeveen, Kortenhoef en 's-Graveland waarbij ook delen van Hilversum en
Weesperkarspel bij de nieuwe gemeente 's-Graveland werden gevoegd en een deel aan
de gemeente Hilversum werd afgestaan alsmede opgave aan de provincie Noord-Holland
van het aantal inwoners en de grooe van de nieuwe gemeente , 1966-1973

1544

Lijsten van straatnamen en huisnummers alsmede straatnaamgeving op het voormalige
FAK-terrein en vaststelling van de straatnamen Frans Fennishof te Ankeveen,
Wilhelminahof en A.N. van Pellecomhof te Kortenhoef , 1966 - 1985

2641-2642

Toekenning en wijziging van huisnummers , 1966-1989

2640-2640

2641

1980-1989

2642

1986-1989

Toekenning en wijziging van huisnummers , 1966-1989
2640

1966-1979

2228

Wijziging van de straatnamen Dorpsweg en Hollands Ankeveen in Schts End en Hollands
End alsmede vernoeming van een straat in het plan Ankeveen-Dorp naar de voormalige
waarnemend burgemeester mr. J.C. Buhrman , 1967-1968

2227

Straatnaamgeving in de bestemmingsplannen Groenhoven I t/m III in Kortenhoef en
naamgeving van het winkelcentrum aan de Kerklaan Meenthof , 1967 - 1973

2226

Laten vervaardigen van een plaegrond van de gemeente in kleur , 1973-1974

2917

Straatnaamgeving in de plannen De Gaard, Munniksveen-West, KortenhoefsedijkKerklaan, De Kwakel alsmede plaatsen naambordjes bij bruggen , 1974 - 1984

2913

Kredietverlening voor het laten maken van luchoto's voor diverse projecten en voor
het laten maken van kaarten alsmede opdrachtverlening aan KLM Aerocarto voor het
uitvoeren van dit werk , 1975 - 1985

1537

Protestbrief, gericht aan de gemeente Loosdrecht, tegen de annexaeplannen van die
gemeente ten aanzien van het 's-Gravelandse plassengebied alsmede verstrekking van
gegevens aan het CBS betreﬀende de indeling van wijken en buurten ten behoeve van de
volkstelling van 1981 en het geograﬁsch basisregister , 1975 - 1988

1.09 Uitoefening van de dienst
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1551

Organisaeschema's; aanwijzingen aan het personeel alsmede rapportages betreﬀende
enkele kleine wijzigingen in de organisae van de secretarie , 1966 - 1981

2109

Notulen van de vergaderingen van de ad hoc raadscommissie voor organisae en
eﬃciency van de technische dienst en de secretarie , 1967-1971

1552

Rapportages van het hoofd openbare werken  directeur gemeentewerken betreﬀende de
organisae van de dienst , 1967 - 1985

1752

Proefneming met het gebruik van een hulpsecretarie in Ankeveen , 1975-1976

1754

Overleg inzake het voorstel tot instelling van een gemeentelijk woningbedrijf voor 72
bejaardenwoningen en drie woningen bij de gemeentewerf, in gebruik door het eigen
personeel , 1979 - 1982

2034

Inrichng en organisae van een secretarieafdeling Welzijn , 1979-1983

1753

Verkrijging van het jaarverslag 1978 van gemeentewerken , 1979

2111-2112

Funce-inventarisae en -beschrijvingen in het kader van de herziening van het
salarissysteem volgens de Ubinknormen , 1981-1985
2111

Uitvoering van de funce-inventarisae en - waardering ,
1981-1985

2112

Vaststelling verordening tot regeling van de bezoldiging der
ambtenaren in dienst der gemeente 's- Graveland alsmede
besluiten tot bevordering en verlening extra periodieke verhoging
van het salaris , 1983-1984

1607

Rapportages en verslagen van vergaderingen van de stuurgroep automasering alsmede
verlening van een werkkrediet voor de automasering van de eerste fase van de
gemeentelijke administrae , 1983-1986

41

Verkrijging gegevens van de funcewaarderingscommissie en vaststelling van deze
resultaten in de organisaestructuur , 1986-1990

40

Opzet van een funcewaarderingssysteem en vaststelling en wijziging van de
procedureregeling Methodische funcewaardering , 1988-1989

2 Taakuitvoering
2.03 Volkshuisvesng
2.03.01 Woningbehoee, -voorziening en voorraad
2213

Ontvangen jaarstukken en verslagen van de 's- Gravelandse woningbouwvereniging
Volkshuisvesng over de exploitaejaren 1965-1966 t/m 1972-1973 , 1966-1975

1016

Verkrijging van rijkssteun en bouwconngent voor de uitvoering van
woningbouwplannen, over 1967-1970 , 1966-1979

2215

Ontvangen jaarstukken en verslagen van de woningbouwvereniging Samenwerking te
Kortenhoef over de exploitaejaren 1964-1965 t/m 1974-1975 alsmede liquidae van de
vereniging , 1966-1979

2212

Verkrijging van rijkssteun en bouwconngent voor de uitvoering van
woningbouwplannen, over 1971-1978 , 1966-1979
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1063

Vorming en wijziging van de samenstelling van leden van het secretariaat van de
woonruimteadviescommissie , 1966-1982

1064

Instelling, regeling van de werkzaamheden en samenstelling, en opheﬃng van de
vorderingscommissie woonruimte , 1966-1986

1065

Instelling, de regeling, de samenstelling en de opheﬃng van de commissie
woonruimteverdeling, alsmede verslagen van de vergaderingen , 1966-1987

2368

Verkrijging van de statuten van de woningbouwvereniging Ankeveen van het ministerie
van Volkshuisvesng alsmede verkrijging van de jaarverslagen 1967-1968 en 1969 van de
Woningbouwvereniging Ankeveen , 1967-1969

2130

Overleg met de plaatselijke woningbouwverenigingen om tot een fusie of nieuwe
vereniging te komen , 1967-1970

2498

Vaststelling en intrekking van de verordening op de aangie van woongelegenheid in de
gemeente 's- Graveland 1967 , 1967 - 1974

2125

Bouwnota gemeente 's-Graveland 1967; nota enige uitgangspunten voor het bepalen
van toekomsg woningbeleid in de gemeente 's-Graveland; nota woningbehoee in 'sGraveland , 1967-1975

2214

Ontvangen jaarstukken en verslagen van de woningbouwvereniging Volkshuisvesng te
Kortenhoef over de exploitaejaren 1964-1965 t/m 1974-1975 alsmede liquidae van de
vereniging , 1967-1979

2497

Wijzigingen en aanvullingen van de Richtlijnen inzake de inschrijving als woningzoekende
en het verlenen van woonvergunningen in de gemeente 's- Graveland 1968 , 1969 - 1975

2089

Vaststellen en wijzigen van de garaneverordening eigen woningen gemeente 'sGraveland , 1969-1977

1050

Ontwikkeling en vaststelling van beleid voor de verlening van woonvergunningen voor de
woningen Matser aan de Mr. J. Sandersonhof en J.A. Wincklerhof , 1969-1980

2495

Vaststelling van de Doorstromingsverordening 's- Graveland 1970 en 1975 , 197 - 1974

2494

Vaststelling en wijziging van de Krotontruimingsverordening 's-Graveland 1970 , 197 1975

2126

Beantwoording van kriek vanuit de gemeenteraad en de burgerij op het gemeentelijk
beleid met betrekking tot de voorziening in de woningbehoee , 197 - 1978

1014

Vaststelling en de intrekking van de verordening regelende het verlenen van uitkeringen
ter bevordering van de doorstroming binnen de woningvoorraad , 1970

2127

Indiening van gegevens bij het Ministerie van Volkshuisvesng en Ruimtelijke Ordening
voor vaststelling van het huurharmonisaeplan van de huurprijzen van woningen van de
gemeente en van woningbouwverenigingen , 1971-1974

1061

Besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van een
procedure ter bevordering van doorstroming goedkope huurwoningen , 1971

2499

Vaststelling en wijzigingen van de verordening houdende regelen omtrent de toepassing
van arkel 1 der woonruimtewet 1947, Stbl.. H291 , 1972 - 1975

2496

Overzichten gemaakt uit de lijsten van woningzoekenden en prognoses ten aanzien van de
oplossing van de woningnood in de gemeente , 1972-1976
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2240

Verkrijging van resultaten van de enquête gehouden onder de plaatselijke bejaarden naar
de belangstelling voor toewijzing van een bejaardenwoning en opname in het te bouwen
verzorgingstehuis in plan De Gaard , 1974

2493

Instelling van een adviesgroep huuraanpassingen met betrekking tot de
puntenwaardering voor de ligging van woningen , 1975-1978

1171

Notulen van de besprekingen tussen het college van burgemeester en wethouders en de
woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1975-1989

1168

Vaststelling van de Bouwnota 1976 op basis van uitkomsten van een
woningbehoeenonderzoek , 1976-1981

2500

Noe van de afdeling Interne Zaken naar aanleiding van woning ja, woning nee,
discussienota over de mogelijkheden de beschikbare woningen in vooral kleinere kernen
bij voorkeur ten goede te laten komen aan de eigen bevolking van Gedeputeerde Staten
van Gelderland 1976 , 1976

1062

Vaststelling van verordeningen op de melding van woongelegenheid , 1977 - 1978

2088

Nemen van maatregelen tegen langdurige leegstand van woningen en panden ,
1977-1984

1163

Verkrijging van rijkssteun en bouwconngent voor de uitvoering van
woningbouwplannen, over 1979-1982 , 1978-1983

1669

Vaststelling van de meldingsverordening woongelegenheid 's-Graveland , 1978

2086

Instelling en samenstelling van de adviesgroep puntenwaardering alsmede kennisname
van het verslag van de vergadering van de adviesgroep , 1979-1980

2074

Overleg met de Katholieke Werkende Jongeren, beweging van werkende jongeren
afdeling Kortenhoef over de woonruimteproblemaek; Met het aangeboden kwartetspel ,
1980-1981

1136

Vaststelling, wijziging, intrekking en hernieuwd vaststellen van de
woonruimteverdelingverordening , 1980-1982

1712

Instelling van de stuurgroep huisvesng één en tweepersoonshuishoudens alsmede
verslagen van vergaderingen van de stuurgroep , 1980-1982

2492

Ontslag van de wethouders, de heer de Kloet en mevrouw van Wijk-Horst, naar aanleiding
van de moe van wantrouwen van de gemeenteraad als gevolg van de ontslagname van
de leden van de woonruimteadviescommissie , 1980

1164

Verkrijging van rijkssteun en bouwconngent voor de uitvoering van
woningbouwplannen, over 1983-1985 , 1983-1986

1701

Aangaan van een samenwerking met het gewest Gooi en Vechtstreek inzake planning,
programmering en het aanvragen en verdelen van woningbouwconngenten door middel
van de instelling van een Regionale Volkshuisvesngscommissie , 1983-1986

1711

Vaststelling van de nota bouwen en wonen tot 1995 , 1985-1988

1165

Verkrijging van rijkssteun en bouwconngent voor de uitvoering van
woningbouwplannen, over 1986-1989 , 1985-1989
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1702

Vaststelling van de planninglijsten nieuwbouw en verbetering alsmede van de enquêtes
meerjarenprogrammaring woningbouw van de Provinciale Planologische Dienst ,
1987-1991

1668

Vaststelling van de verordening geldelijke steun bij doorstroming , 1988-1989

1137

Vaststelling en intrekking van de verordening tegemoetkoming in verhuis- en
herinrichngskosten , 1988-1990

2.03.03 Bouwtoezicht op, gebruik, onderhoud en verbetering van woningen en woonwagens
1067

Aangaan, wijzigen en opheﬀen van de gemeenschappelijke regeling van het bouwen woningtoezicht en de dienst der gemeentewerken in de gemeenten Ankeveen, 'sGraveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg, alsmede van de uitvoeringsregelingen ,
1952-1968

34-37

Notulen van de vergaderingen van de schoonheidscommissie , juli 1960-1983
34

juli 1960- november 1969

1

35

december 1969- februari 1971

1

36

1971-1977

37

1978-1983

1138

Onderzoeksrapporten van het hoofd van de technische dienst betreﬀende onbewoonbaar
verklaarde woningen , 1962-1981

1696

Vaststelling van de besluiten van de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef tot
deelname in de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten , 1962 - 1983

1501

Aanbesteding en gunning van het aanbrengen van dakkapellen aan 12
woningwetwoningen in complex GSV554 te Kortenhoef , 1965-1969

28

Jaarverslagen van de schoonheidscommissie , 1966 - 1967

2198

Onbewoonbaar verklaren van de panden Cannenburgerweg 32 en Noordereinde 184
alsmede opheﬃng van de onbewoonbaar verklaringen , 1966-1970

2824

Vaststelling en wijziging van de verordening regelende de instelling, samenstelling,
werkkring en bevoegdheden van de plaatselijke schoonheidscommissie te 's-Graveland ,
1966 - 1977

30

Vaststelling van vergoedingen en presenegelden voor de voorzier, de secretaris en de
leden van de schoonheidscommissie , 1966-1983

2354-2355

Bouw van 46 woningen in 6 blokken op een terrein gelegen in het bestemmingsplan
Groenhoven I te 's- Graveland, complex GV 1967-A 1967 , 1967-1975
2354

Aanbesteding door het hoofd van de Technische Dienst van het
bestek en voorwaarden 1967-3 , 1967-1972

2355

Vervanging blokverwarming door individuele gestookte
gasverwarming , 1970-1975

2491

Bemiddeling tussen burgers en wederparjen bij het bouwen en verkrijgen van een eigen
nieuwbouwwoning , 1967 - 1978

29

Verkrijging van onderzoeksresultaten naar het funconeren van de
schoonheidscommissie , 1967-1982
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1147

Vaststelling van de verordening op de bouw en plaatsing van recreaewoonverblijven,
alsmede het uitvoeringsbesluit tot vaststelling van een jdvak als zomerseizoen , 1968 1971

1166

Instruces voor de uitvoering van werkzaamheden aan ambtenaren bouw- en
woningtoezicht , 1968-1973

31

Lijsten houdende de opgave van het aantal behandelde plannen door de
schoonheidscommissie , 1969 - 1981

1377

Vaststelling van gemeentelijk aanschrijvingsbeleid en instruce en aanwijzing van
opsporingsambtenaren daarvoor , 1970-1991

2347

Toezicht op de bouw van 7 premiewoningen aan de Reigerlaan 11-23 oneven, GP 46509
door de woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1972-1975

2357

Bouw van 72 bejaardenwoningen in het bestemmingsplan De Gaard te Kortenhoef ,
1973-1978

2356

Bouw van 60 woningwetwoningen in het bestemmingsplan De Gaard te Kortenhoef , 1973
- 1981

2129

Overdracht van woningen in eigendom bij de slapende woningbouwverenigingen
Volkshuisvesng en Kortenhoefse Arbeidersbouwvereniging Samenwerking te Kortenhoef
via de gemeente aan de woningbouwvereniging Volkshuisvesng te 's-Graveland;
met afschri van een in 1921 gesloten erfpachtovereenkomst tussen Kortenhoefse
Arbeidersbouwvereniging Samenwerking en mevr. Luyer- v.d. Velden , 1974-1980

1146

Onderzoek naar en rapportage over de aanwezigheid en kwaliteit van stacaravans en
jdelijke woongelegenheden , 1974 - 1983

2352

Mededeling van de minister van Volkshuisvesng en Ruimtelijke Ordening betreﬀende
samenvoeging van complexen woningwetwoningen onder nieuwe nummers , 1974

2358

Bouw van 4 woningwetwoningen aan het Zuidereinde en 2 woningwetwoningen aan de
Koninginneweg, complex nr. GV 2843-1975 , 1975-1976

2349

Onderzoek naar de oorzaak van scheuren in het metselwerk en het doorbuigen van een
verdiepingsvloer in de huizen Oranjeweg 101 t/m 107 oneven PB 1923 , 1976-1977

2361

Bouw van vijf premiekoopﬂats aan het Noordereinde te 's-Graveland op de plaats van de
voormalige brandweergarage , 1976-1979

2359-2359

Vervanging van 12 woningen aan de Kortenhoefsedijk door 13 nieuwe
eengezinswoningen, complex GV 3021-1978 , 1976 - 1982
2359

2360-2360

Vervanging van 12 woningen aan de Kortenhoefsedijk door 13 nieuwe
eengezinswoningen, complex GV 3021-1978 , 1976 - 1982
2360

2353

Voorbereiding , 1976-1977

Kredietverlening, gunning, uitvoering en oplevering van bestek
en voorwaarden nummer B 197701 voor de bouw van 13
eengezinswoningen , 1976-1979, 1982

Verstrekking van inlichngen aan bewoners en woningbouwvereniging Volkshuisvesng
inzake het geschil, tussen de bewoners, over de afscheiding aan de achterzijde van de
Pagina 51

percelen J.H. Burgerlaan 14 en 16, behorende tot het complex GSV 743 te 's-Graveland ,
1976
2350

Verkrijging instemming van de woningbouwvereniging Volkshuisvesng met, tevens
opdrachtverlening aan A en C Betonbouw tot plaatsing van een schuurtje bij het pand
Kortenhoefsedijk 92 , 1977

2085

Vaststelling en wijziging van de regeling normen en normbedragen ten aanzien van
tegemoetkomingen in verhuis- en herinrichngskosten op grond van de beschikkingen
geldelijke steun bejaarden bij verhuizing 1975, geldelijke steun bewoners bij
woningverbetering en krotontruiming 1975 en geldelijke steun voor de huisvesng van
gehandicapten , 1978-1981

1506

Bouw van 28 eensgezinswoningwetwoningen in woongebied Munniksveen-West,
complexnr. GV3159, overdracht van beheer en onderhoud aan de woningbouwvereniging
Volkshuisvesng , 1979-1984

1511-1512

Bouw van 20 HAT woningen aan de Herenweg te Ankeveen, complexnr. GVAT 592 ,
1979-1989
1511

Kredietverlening, verkrijging van rijkssteun, opdrachtverlening en
uitvoering van de bouw

1512

Bestek en voorwaarden voor de bouw van 20 HAT eenheden aan
de Herenweg te Ankeveen en nota's van wijzigingen , 1982-1983

4

1507

Kredietverlening voor, aanbesteding en gunning van de bouw van 32 kleine
wooneenheden aan de Bernard van Beeklaan te Kortenhoef, complexnr. GV3276 ,
1980-1983

1505

Aanbesteding en gunning van de bouw van een aanbouw aan woning Peppelhof 15 ten
behoeve van de huisvesng van een invalide persoon alsmede verkoop van het perceel
grond aan de woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1981-1984

1515

Kredietverlening, opdrachtverlening, uitvoering en verkrijging van rijkssteun voor de
verbouwing van voormalig wijkgebouw, Noordereinde 5 's-Graveland tot 8 woningen,
waarvan 5 tweepersoonswooneenheden en 3 eenpersoonswooneenheden; voorstel tot
overdracht van de woningen aan de woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1981 1986

2630

Vaststelling van de verordening regelende de instelling, samenstelling, werkkring en
bevoegdheden van de plaatselijke welstandscommissie te 's-Graveland , 1982-1984

1509-1510

Bouw van 30 HVAT-wooneenheden aan de Krabbenscheer te Kortenhoef, complexnr.
GV593 , 1982-1986

1508

1509

Voorbereiding en opdrachtverlening van bestek en voorwaarden
nr. 8210 voor de bouw van 30 HVAT-wooneenheden aan de
Krabbenscheer te Kortenhoef , 1982, Einddatum_sub 1984

1510

Kredietverlening en uitvoering van bestek en voorwaarden nr.
8210 en overleg met woningbouwvereniging Volkshuisvesng over
verstrekking van een lening voor de bouw van de woningen

Medewerking verleend aan de bouw van 45 HAT woningwetwoningen, ter vervanging
van 36 duplexwoningen, door de woningbouwvereniging Volkshuisvesng, complexnr.
GV3482 , 1982-1987
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1140

Vaststelling van de verordening geldelijke steun verbetering parculiere woningen , 1982

38-39

Notulen van de vergaderingen van de welstandscommissie , 1984-1989
38

1984-1986

39

1987-1989

1139

Vaststelling van de subsidieverordening, inspraakverordening en besluit inzake de
vaststelling van jaarlijks beschikbaar te stellen bedragen in het kader van de Wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwing , 1985

1513

Bouw van 10 woningwetwoningen aan de Van Blaricumlaan te Ankeveen, complexnr.
GV3904 , 1987-1990

1514

Bouw van 20 woningwetwoningen en HVAT's in 2 fases te Kortenhoef, complexnr.
GPNH53031 en GWMW4061-87 , 1987 - 1995

2.03.02 Bouwregelgeving
2644-2647

Vaststelling en wijziging van de bouwverordening 1968 , 1967-1985
2644

Vaststelling en eerste wijziging van de bouwverordening 1968 ,
1967-1968

2645

Vaststelling en wijziging van de nadere regelen (bijlagen A t/m H)
behorende bij de bouwverordening 1968 , 1968, 1971, 1973, 1976,
1989

2646

Tweede tot en met achtste wijziging van de bouwverordening
1968 , 1968-1973, 1976-1978

2647

Negende tot en met veerende wijziging van de bouwverordening
1968 , 1979-1985

1703

Vaststelling van interne en externe regels, voorschrien en richtlijnen ten behoeve van de
afgie van bouw- en aanlegvergunningen , 1969-1992

1145

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de verblijfsgebouwen en van de
bouwverordening logiesgebouwen , 1972-1991

1148

Vaststelling en wijziging van de bouwregistraeverordening , 198 - 1982

1704

Intrekking van de bouwverordening 1968 en hernieuwde vaststelling van de
bouwverordening , 1988-1989

2809

Vaststelling van een beleid voor het gebruik van tropisch hardhout , 1988-1990

2.10 Verkeer en vervoer
2.10.02 Aanleg en onderhoud van wegen
1018

Kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de reconstruce van de
Dorpsweg te Ankeveen , 1961-1968

2673-2679

Aanleg, verbetering, overneming in eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijke
wegen en verkeersvoorzieningen met bijkomende werken , 1964-1989
2673

Beatrixweg t/m Corversbrug , 1967, 1970-1981

2674

Emmaweg , 1973-1974, 1981, 1983
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2683-2684

2682-2682

2675

Hollands End , 1967-1971

2676

Herenweg, Ireneweg , 1967-1973

2677

Koninginneweg , 1967-1987

2678

Kerklaan, Dode Eind van de Kortenhoefsedijk , 1973-1989

2679

Kromme Rade , 1964-1973

Aanleg, verbetering, overneming in eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijke
wegen en verkeersvoorzieningen met bijkomende werken , 1964-1989
2683

Parklaan (voetgangersbrug nabij) t/m Schtse Kade , 1976-1977,
1981-1984

2684

Zuidereinde, Zuidersluisbrug , 1970-1987

Aanleg, verbetering, overneming in eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijke
wegen en verkeersvoorzieningen met bijkomende werken; Het Oppad , 1964-1989
2682

2680-2681

1965-1988

Aanleg, verbetering, overneming in eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijke
wegen en verkeersvoorzieningen met bijkomende werken , 1964-1989
2680

D.A. Lambertskade, Leeuwenlaan , 1968-1989

2681

Elb. Mooijlaan t/m Noordereinde , 19671971-1980

1184

Voorbereiding, kredietverlening voor en uitvoering van de reconstruce en verbreding
van de Slenkweg , 1966-1972

1804

Verlening van toestemmingen en vergunningen aan derden voor het aanleggen, wijzigen
of verwijderen van werken aan, in of langs wegen , 1968-1983

1187-1306

Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de verkeerssituae te 's-Graveland ,
1969 - 1985

2012-2014

1183

1187

Opstellen van een wegenschema van problemasche
verkeerssituaes , 1969

1306

Opstelling en vaststelling van de interim-nota voor het
verkeerscirculaeplan en behandeling van deelaspecten daarvan ,
1980-1981

Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de verkeerssituae te 's-Graveland ,
1969 - 1985
2012

Nota's van en besprekingen met derden , 1972-1985

2013

Interim-nota verkeer door Bureau voor Stedenbouw ir. F.J.
Zandvoort B.V. , 1975-1978

2014

Nota's van en besprekingen met Verkeersgroep Groot 'sGraveland , 1975-1979

Instemming met aanleg van een nieuwe kruising aan de Krugerweg, Beethovenlaan
en Bussummergrintweg, alsmede de heropening van de doorgaande route via de
Krugerbocht over de Bussummergrintweg te Hilversum , 1972-1985
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2015-2017

2026-2026

Planontwikkeling voor en aanleg van de westelijke randweg 's-Graveland , 1972-1985
2015

Correspondene , 1972-1985

2016

Tekeningen van tracévarianten , 1972

2017

Overige tekeningen , 1972

Onderzoek naar mogelijkheden voor het weren van vrachtverkeer en verkrijging van
moes en reaces van burgers over de toename van vrachtverkeer op wegen , 1973 1985
2026

2018-2018

Aanbesteding, gunning en oplevering , 1979

1975-1976

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van de Cannenburgerweg; Met bewijs van eigendom , 1975-1981
2021

1190-1192

1

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van de Cannenburgerweg , 1975-1981
2020

2021-2021

Voorbereiding en kredietverlening voor de uitvoering , 1975-1979

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van het kruispunt Smidsbrug , 1975-1979
2019

2020-2020

Onderzoek naar het weren van het doorgaande zware
vrachtverkeer , 1973-1974

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van het kruispunt Smidsbrug , 1975-1979
2018

2019-2019

1

1977-1981

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
aanleg van een rijwielpad langs de Herenweg te Ankeveen , 1976-1985
1190

Kredietverlening, aanbesteding, gunning en oplevering , 1981-1983

1

1192

Verwerving van gronden van diverse eigenaren ten behoeve van
de aanleg van een rijwielpad langs de Herenweg te 's- Graveland ,
1976-1985

1

2476

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de samenstelling, de
bevoegdheden en de werkwijze van de verkeersadviescommissie alsmede samenstelling
van de commissie en benoeming en ontslag van de leden , 1976 - 1989

2784-2784

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
aanleg van de verbindingsweg tussen de Cannenburgerweg en de Slenkweg naar de
Loodijk ten behoeve van de ontsluing van het bedrijventerrein Slenkweg , 1977-1987
2784

Verkrijging van ontheﬃng respecevelijk vergunningen van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg en van het waterschap Drecht en Vecht tot
het aanleggen, hebben en onderhouden van de reconstruce van
de Noordersluisbrug alsmede poging tot verhaal van kosten van
ontsluing van het bedrijventerrein en feestelijke ingebruikneming
van het gereconstrueerde kruispunt Noordereinde - Schtse Kade ,
1985-1987
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2783-2783

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
aanleg van de verbindingsweg tussen de Cannenburgerweg en de Slenkweg naar de
Loodijk ten behoeve van de ontsluing van het bedrijventerrein Slenkweg , 1977-1987
2783

Planontwikkeling en kredietverlening; overleg met Provinciale
Waterstaat van Noord-Holland , 1977, 1980-1986

1761

Onderzoek naar de eigendomsstatus van de oostelijke bermen van het Zuidereinde , 1977

1185-1186

Voorbereiding, vaststelling en uitwerking van het verkeerscirculaeplan, alsmede
de bespreking van alternaeven daarvoor en overleg met het ministerie over
subsidiemogelijkheden voor de uitwerking van onderdelen , 1978-1984
1185

1978-1981

1

1186

1982-1984

1

1181

Agenda's en verslagen van de vergaderingen van de verkeersadviescommissie, sinds 1986
de commissie milieu- en verkeerszaken , 1982-1989

1600-1601

Planontwikkeling ten behoeve van de aanleg van een ﬁetspad langs het Zuidereinde ,
1982 - 1989
1600

Tekeningen , 1982-1984, 1989

1601

Overleg met Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat in NoordHolland , 1982-1983

1476

Voorbereiding en aanbesteding van de reconstruce van het trooir en aanleg
parkeerplaatsen voor woningen aan de Herenweg met bijbehorende en bijkomende
werken , 1983-1984

1477

Medewerking verleend aan de gemeenten Nederhorst den Berg en Loosdrecht ten
behoeve van de aanleg van ﬁetspaden die voor een klein deel over het grondgebied van
's-Graveland zullen lopen , 1984-1989

1188-1189

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van de Kortenhoefsedijk , 1985-1990
1188

Kredietverlening voor en verkrijging van subsidie ten behoeve van
de reconstruce van de Kortenhoefsedijk , 1985-1990

1189

Aanbesteding, gunning en oplevering van de reconstruce van de
Kortenhoefsedijk , 1987-1988

1

1698

Voorbereiding en kredietverlening vppr, aanbesteding, gunning en oplevering van de
reconstruce van de Kerklaan te Kortenhoef , 1988-1989

2022

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
aanleg van een rijwielpad langs de Herenweg tussen De Kwakel en het Noordereinde en
aanbrengen van een ﬁetsbrug over de 's- Gravelandsevaart , 1988-1989

1699

Kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de vervanging
van riolering en het verrichten van bestrangwerkzaamheden in de Beatrixweg te
Kortenhoef , 1989-1990

2.10.06 Zorg voor verkeersveiligheid
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1175

Afschrien van correspondene met de gemeente Hilversum over de beëindiging van
gladheidsbestrijdingsdienstverlening , 1970

1395-1395

Onderzoek naar mogelijkheden voor het weren van vrachtverkeer en verkrijging van
moes en reaces van burgers over de toename van vrachtverkeer op wegen , 1973 1985
1395

Inname van standpunten ten aanzien van ingediende moes en
klachten van burgers tegen toename van vrachtverkeer op wegen ,
1974-1977, 1985-1987

1195

Vaststelling en beëindiging van de regeling betreﬀende de afgie van oefenvergunningen
voor aspirant motorrijders , 1977-1985

1193

Grondverwerving en kredietverlening voor de aanleg van een middengeleider en
snelheidsbeperkende maatregelen jdens de reconstruce en verbreding van de
Herenweg , 1981-1988

1763

Correspondene met bewoners en de Schng Beperking Verkeersoverlast Noord-Zuid
inzake de verkeersoverlast op het Zuidereinde en het Noordereinde , 1981 - 1989

2.10.04 Bijkomende werken aan wegen
1488

Overleg met de gemeente Hilversum over de bedieningsjden van de schutsluis 't
Hemeltje en bouw van een nieuwe brug voor het wegverkeer over de genoemde sluis ,
1967 - 1984

1396

Kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van het aanbrengen van
voorzieningen aan de Graversbrug, alsmede verstrekking en beëindiging van verstrekking
bedieningsvergoeding aan de brugwachter , 1968-1986

2024

Vervanging van de ophaalbrug Noordersluisbrug door een andere ophaalbrug aomsg
uit Nigtevecht, alsmede onderzoek naar de sterkte van de brug , 1972 - 1984

1478

Kredietverlening voor het onderhoud van de Corversbrug alsmede afschrien van
correspondene gevoerd door de toenmalige eigenaar in de periode 1972-1979 , 1972 1990

1479

Afschri van het besluit tot aangaan van een overeenkomst met de polder 's-Graveland
tot verkrijging recht van opstal voor en het juridisch eigendom van een aantal bruggen;
overzicht van gemaakte kosten voor herstel van de bruggen Kaenbrug, Zwaantjesbrug
en Graversbrug alsmede verklaring van geen bezwaar voor een bouwaanvraag van
Natuurmonumenten voor de bouw van twee demontabele bruggen over de Raaivaart ,
1978-1982

2023

Herbouw van de bovenbouw van de Kooibrug te Ankeveen door middel van het plaatsen
van de bovenbouw van de voormalige Noordersluisbrug , 1984-1989

2025

Sloop van de bestaande Noordersluisbrug en het maken van een nieuwe betonnen brug
met bijbehorende en bijkomende werken , 1985-1986

1480

Onderzoek naar het versterken van de grote toegangsbrug naar het verzorgingshuis
Oudergaard zodat grote touringcars gebruik kunnen maken van de brug en afwijzing van
het verzoek van de directeur van het verzorgingshuis tot versterking van de brug , 1987 1989

1481

Kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van het verlagen van de
Wolfsbergenbrug , 1988-1991
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2.10.07 Verkeersmaatregelen
1766-1769

1815-1815

Nemen van verkeersmaatregelen in de gemeente , 1966-1989
1766

Straten Beatrixweg t/m Hollands End , 1968-1989

1767

Straten B. Ingellaan t/m e. Mooijlaan , 1967-1989

1768

Straten Noordereinde t/m Schtse Kade , 1966-1989

1769

Straten C. Tromplaan t/m Zwanebloem , 1967-1989

Nemen van verkeersmaatregelen in de gemeente , 1966-1989
1815

Straat Kortenhoefsedijk , 1967-1987

2.10.03 Verlichng van wegen
2029

Afsluiten van overeenkomsten met het Provinciaal Energiebedrijf Noord-Holland ten
behoeve van het onderhoud aan de openbare verlichng , 1967-1978

2027

Overdracht om niet van het beheer, onderhoud en eigendom van negen lichtmasten,
staande langs provinciale wegen, aan de provincie Noord-Holland , 1970

2.10.01 Vaststelling rechten en plannen voor gebruik van wegen
2186

Verkeersnota, met kaarten, concept , 1976

2.05 Bevolking en verkiezingen
2.05.02 Bevolkingsboekhouding
1024

Staten houdende overzichten van de loop en leeijdsopbouw der bevolking , 1961-1975

1715

Staten en lijsten houdende overzichten van de loop der bevolking alsmede
correspondene over correces , 1969 - 1977

1025

Rapporten houdende de uitkomsten van de 14e Algemene Volkstelling en woningtelling in
de gemeente, d.d 28-2-1971 , 1975-1977

2643-2643

Verblijf van buitenlandse pleegkinderen binnen de gemeente , 1976-1992
2643

2639

Mededelingen ontvangen van het Ministerie van Juse
van verleende vergunningen tot verblijf van buitenlandse
pleegkinderen , 1976-1984

Besluit van Burgemeester en Wethouders om geen inlichngen meer uit het
bevolkingsregister te verstrekken aan commerciële instellingen alsmede bezwaarschrien
van het bureau Valynco welke hebben geleid tot wijziging van dit besluit , 1988-1989

2.05.04 Verkiezingen
1643-1650

Processen-verbaal van de zingen van het stembureau waar stembiljeen gebezigd
zijn voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met een
overzicht van de verkiezingsuitslag , 1967 - 1986
1643

1967

1644

1971

1645

1972

1646

1977
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1639-1642

1648

1981

1649

1982

1650

1986

Processen-verbaal van de zingen van het stembureau waar stembiljeen gebezigd zijn
voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland met een
overzicht van de verkiezingsuitslag , 197 - 1982
1639

1970

1640

1974

1641

1978

1642

1982

2814

Wijziging van de stemdistricten, aanwijzing van stemlokalen alsmede verhoging van de
presenegelden en verteringen voor leden van stembureaus en processen- verbaal van
vernieging van verkiezingsstukken , 1970-1987

2905-2907

Processen-verbaal van de zingen van het stembureau voor de verkiezingen van de leden
van het Europees Parlement, alsmede een overzicht van de verkiezingsuitslag , 1979 1989
2905

1979

2906

1984

2907

1989

1765

Goedkeuring van de lijst van voorziers en leden van stembureaus in de gemeente
alsmede vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor verzorging van de
stembureauleden van het stembureau in Oudergaard , 1985-1986

1589

Processen-verbaal van de zingen van het stembureau waar stembiljeen gebezigd zijn
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal alsmede een
overzicht van de verkiezingsuitslag , 1989

2.05.05 Toezicht op vreemdelingen
1714-1714

Verblijf van buitenlandse pleegkinderen binnen de gemeente , 1976-1992
1714

1605

Verklaringen van voldoende woonruimte en moraliteit
afgegeven aan adopeouders alsmede verkregen afschrien van
beginselverklaringen betreﬀende buitenlandse pleegkinderen ,
1982-1992

Informae verkregen van het ministerie van juse over twee Chinese illegalen alsmede
inbewaringneming van ƒ 2000,00 aomsg van genoemde illegalen , 1988-1989

2.05.01 Burgerlijke stand
2234

Benoeming en ontslag van bezoldigde en onbezoldigde ambtenaren van de burgerlijke
stand , 1966-1978

1609

Benoeming en ontslag van bezoldigde en onbezoldigde ambtenaren van de burgerlijke
stand; aanschaf van toga's alsmede verhoging van de vergoeding voor de ambtenaren van
de burgerlijke stand , 1966 - 1983
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1612

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de verdeling der
werkzaamheden tussen de verschillende ambtenaren van de burgerlijke stand en van de
uren waarop het bureau van de burgerlijke stand voor het publiek geopend zal zijn , 1966
- 1989

1022

Verkrijgen van aanwijzing van de Minister van Juse van de gemeente 's-Graveland als
gemeente waar de akten van de burgerlijke stand in losbladige registers kunnen worden
ingeschreven , 1967

2638

Staten genaamd klappers op de akten van de burgerlijke stand 1988 houdende toegang
op de registers van geboorte, overlijden en huwelijk en echtscheiding , 1988

2.07 Openbare gezondheidszorg
2.07.03 Voorkoming en bestrijding van besmeelijke ziekten
2119

Aangaan en beëindigen van een overeenkomst met de Schng Academisch Ziekenhuis
Utrecht ten behoeve van de verpleging van paënten die aan een besmeelijke ziekte
lijden , 1967-1980

1032

Statutenwijziging en huishoudelijk reglement van de Schng Dr. Hulscherfonds te
Hilversum, alsmede de aanwijzing van de gemeentelijk vertegenwoordiger en de
opheﬃng van de Schng , 1969-1978

1033

Verkrijging van resultaten van gehouden bevolkingsonderzoeken naar tuberculose,
borstkanker en baarmoederhalskanker , 1970-1978

2237

Afgie van een verklaring van geen bezwaar tegen de vesging van een apotheek
in Kortenhoef alsmede een proef met een receptenbus en medicijnenafgiepunt in
Ankeveen , 1974 - 1983

2652

Verlening medewerking aan het houden van onderzoek naar baarmoederhalskanker in de
gemeente , 1974-1985

2236

Smulering van artsen en een fysiotherapeut tot vesging van een gezondheidscentrum
annex prakjkruimte in de gemeente , 1976-1981

2651

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling districtsgezondheidsdienst (Geen
suggeses) alsmede instemming met de opheﬃng , 1977 - 1987

2653-2655

Vaststelling van en uitvoering geven aan beleid voor de vesging en prakjkomvang van
huisartsen , 1986-1990
2653

Vaststelling van het besluit betreﬀende de uitvoering van het
Besluit vesging en prakjkomvang huisartsen; vaststelling
van het regionaal beleidsplan en gemeentelijk beleidsplan
vesging en prakjkomvang huisartsen alsmede jaarlijkse opgaven
prakjkomvang , 1986-1990

2654

Vaststelling van het besluit tot instelling van een
vesgingscommissie huisartsen; vaststelling van het besluit inzake
de samenstelling, taak en werkwijze van de vasgingscommissie
huisartsen alsmede ontvangen verslagen van de vergaderingen van
de vesgingscommissie huisartsen , 1986-1988

2655

Verlening van vesgingsvergunningen aan huisartsen
alsmede verlening van subsidie aan het Regionaal Beraad
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Paëntenorganisaes Gooi en Vechtstreek voor de organisae van
een hoorzing over de opvolging van een huisarts , 1986-1988
2113

Deelname aan de basisgezondheidsdienst Gooi- en Vechtstreek , 1987

2.07.04 Toezicht op begraven
2

Treﬀen van voorzieningen op, aan en voor algemene begraafplaatsen te Ankeveen en 'sGraveland , 1967-1989

1034

Uitbreiding van de Algemene begraafplaats aan de Beresteinseweg , 1969-1970

1718

Instemming met de aanwijzing van de dienstdoende arts van de
Districtsgezondheidsdienst Gooi-Noord als gemeentelijk lijkschouwer alsmede akten van
aanstelling als gemeentelijk lijkschouwer en processen-verbaal van eedsaﬂegging van in
de gemeente werkzame huisartsen , 1971 - 1989

1719

Verlening van verlof tot ontleding van lijken, alsmede verkrijging van wilsbeschikkingen ,
1973-1974

1630

Onderzoeken naar de eigendomsituae van percelen grond rondom de Nederlands
Hervormde Kerk en de begraafplaats naast de kerk te Kortenhoef en de brug naar het
genoemde terrein , 1978 - 1982

2477

Vaststelling van de verordening op de inrichng, het gebruik en het beheer van de
algemene begraafplaatsen in de gemeente 's-Graveland , 1986

2665

Verkrijging en bespreking van een rapport van de afdeling gemeentewerken betreﬀende
de beschikbare ruimte op de begraafplaatsen en het onderhoud van de begraafplaatsen ,
1987-1990

2.07.05 Toezicht op milieuhygiëne
2.07.05.04 Zorg voor riolering
1047

Aanleg van een rioolwaterpersleiding van de Kortenhoefsedijk naar het terrein van de
rioolwaterzuiveringinrichng aan de Dwarsvaart , 1966-1968

1045-1049

Aanleg van leidingen van en naar de rioolwaterzuiveringinrichng het Korremof te
Kortenhoef , 1967-1970

2577-2578

1045

Aanleg van een afvoerriool van de rioolwaterzuiveringinrichng
naar het Korremof , 1967-1970

1049

Aanleg van een rioolwaterpersleiding met bijkomende werken van
de Korremof langs de Koninginneweg naar de gebouwen aan het
Noordereinde , 1967-1970

Overleg met het polderbestuur Kortenhoef en het Zuiveringsschap Amstel- en Gooiland
over de zuiveringscapaciteit in de Korremof en kredietverlening en ontwikkeling
voorstellen voor het oplossen van tekort aan capaciteit , 1967-1977
2577

Ontvangen aanschrijvingen van de polder Kortenhoef en
bespreking van de problemen met de polder en het zuiveringschap
Amstel en Gooiland , 1967-1977

2578

Kredietverlening voor het treﬀen van voorzieningen aan
de bezinkbassins en het uitbreiden met twee bassins en
verkrijging van een ontgrondingvergunning en van ontheﬃng van
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Gedeputeerde Staten van Noord Holland van het bepaalde in art.
3a, lid 1 van de verordening bescherming bodem en grondwater
Noord-Holland , 1971-1976
2222

Aansluing van diverse percelen aan de van Nes van Meerkerklaan, Schts End en
Zuidereinde op de riolering alsmede verkrijging van zakelijk recht van grondeigenaren
en grondgebruikers voor het gebruik van percelen Schts End 39 t/m 49 oneven te
Ankeveen , 1967-1978

1051

Voorbereiding, kredietverlening voor en aanleg van riolering met bijkomende werken
nabij het Lombok aan het Zuidereinde te Kortenhoef , 1969-1974

2587

Betaling van een jaarlijkse vergoeding aan Levensmiddelenbedrijf K. Landwaart en Zn voor
het hebben van een riool onder het perceel Oranjeweg 79 te Kortenhoef , 1970

1723

Overleg met het gewest Gooiland, provincie Noord- Holland en anderen betreﬀende de
oprichng van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland , 1971 - 1986

2579-2579

Opstelling van een basis rioleringsplan voor de woonkernen Kortenhoef en 's-Graveland ,
1973-1981
2579

2580-2580

Opstelling van een basis rioleringsplan voor de woonkernen Kortenhoef en 's-Graveland ,
1973-1981
2580

1039-2067

2588

Verkrijging van goedkeuring van diverse instanes voor het
rioleringsplan GL-100 voor de woonkern 's-Graveland alsmede
verkrijging van een lozingsvergunning van het Zuiveringschap
Amstel en Gooiland, met afschrien van lozingsvergunningen uit
1969-1977 , 1973-1980

Opdrachtverlening aan ingenieursbureau MABEG van Hasselt B.V.
en verkrijging van het rioleringsplan GL-100 voor de woonkern
's-Graveland alsmede opstelling van een kostenraming voor de
uitvoering in fasen van genoemd plan , 1976-1978, 1981

Verlening medewerking aan Zuiveringsschap Amstelland en Gooiland voor de bouw van
een regionale rioolwaterzuiveringsinstallae , 1973-1986
1039

Standpuntbepaling met betrekking tot de locae , 1977-1979

1040

Indiening en behandeling bezwaren tegen verlening van een
aanlegvergunning, alsmede verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor de eerste herziening
van bestemmingsplan Horstermeerpolder , 1978-1980

1042

Rapporten van Zuiveringsschap Amstelland en Gooiland houdende
het deﬁnieve ontwerp van de rioolwaterzuiveringinrichng
Horstermeer, alsmede van de persleiding en de gemalen ,
1978-1980

2067

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en
oplevering van de rioolwaterzuiveringsinstallae , 1973-1986

Instemming met de plaatsing door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland van een zuiveringsinstallae ten behoeve van het gebouw Schaep en Burgh,
Noordereinde 60 te 's-Graveland , 1974
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2589

Overleg met het bestuur van de polder 's- Graveland over de aanleg van riolering aan het
Zuidereinde in de 's-Gravelandsevaart tussen de Smidsbrug en Trompenburg , 1975-1976

2590

Verkrijging van reaces en standpunten van de polderbesturen in de gemeente over het
lozen van hemelwater op polderwateren , 1975-1976

2066

Overleg met het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland inzake de werking van de
rioolwaterzuivering te Ankeveen , 1975-1981

2594-2596

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 1 , 1975-1982
2594

Voorbereiding en kredietverlening voor de uitvoering van werken ,
1975-1980

2595

Voorbereiding bestek nummer 1980-04w en opdrachtverlening
bijkomende werken , 1980-1982

2596

Aanbesteding, gunning en oplevering van het bestek en
voorwaarden nummer 1980-04w voor de aanleggen van riolering
met bijbehorende werken in Koninginneweg, Herenweg,
Cannenburgerweg, bedrijventerrein De Slenk en Schtse kade ,
1980-1981

1725

Correspondene inzake aansluing op de riolering van percelen gelegen aan het
Ankeveensepad, Cannenburgerweg, Ireneweg, Kortenhoefsedijk, Leeuwenlaan en Schtse
Kade , 1975-1987

2584-2586

Overdracht aan Zuiveringschap Amstel en Gooiland van zuiveringstechnische werken ,
1975-1990

2069-2069

2584

Overleg met het zuiveringschap , 1975-1980

2585

Overleg met het zuiveringschap , 1981-1988

2586

Aangaan van de overeenkomst tot overneming van
zuiveringstechnische werken c.a. met het zuiveringschap Amstel en
Gooiland , 1989-1990

Aanleg van een vrijverval riolering en een rioolwaterpersleiding in de Kortenhoefsedijk in
verband met de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallae Horstermeer samenwerking
met het Zuiveringschap Amstel en Gooiland , 1976-1985
2069

2670-2672

Bestek met tekeningen nummer HRM.1.3.A betreﬀende het maken
van een rioolwaterpersleiding in de Kortenhoefse polder , 1985

1

Aanleg van een vrijverval riolering en een rioolwaterpersleiding in de Kortenhoefsedijk in
verband met de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallae Horstermeer samenwerking
met het Zuiveringschap Amstel en Gooiland , 1976-1985
2670

Verlening van een zakelijk rechtovereenkomst volgens de
Belemmeringenwet Privaatrecht aan het Zuiveringschap Amstel en
Gooiland voor de aanleggen, gebruiken en instandhouden van een
afvalwatertransportleiding , 1977-1978

2671

Verslagen van besprekingen over de plaats van een gemaal en het
tracé van de persleidingen , 1976-1977, 1980, 1984
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2672

2581-2582

Verklaringen van geen bezwaar tegen principeplannen alsmede
wijziging tracé persleiding ter plaatse van de voormalige
vuilstortplaats Groenewoud , 1978-1981

Aanleg van een vrijverval riolering en een rioolwaterpersleiding in de Kortenhoefsedijk in
verband met de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallae Horstermeer samenwerking
met het Zuiveringschap Amstel en Gooiland , 1976-1985
2581

Voorbereiding en kredietverlening voor de uitvoering van werken ,
1977-1980

2582

Aanbesteding en uitvoering van bestek en voorwaarden nummer
Hrm.1.3b voor het maken van een persleiding doorsnede 600 mm
en vrijvervalleidingen doorsneden 700 en 315296,6 mm in de
Kortenhoefsedijk , 1978-1982

2816

Vaststelling, wijziging en intrekking van de lozingsverordening riolering , 1976 - 1990

2597

Uitbesteding van het machinaal vegen en incidenteel leegzuigen van kolken aan de dienst
Publieke Werken van de gemeente Hilversum , 1977-1978

2224

Aansluing op de riolering van te bouwen woningen aan de Kortenhoefsedijk, bekend als
de 12 apostelen , 1977

1739

Verlening van krediet voor het maken van een rioleringsplan voor de woonkern
Ankeveen , 1978-1979

2593

Kredietverlening en aanbesteding en uitvoering van technische omschrijving nummer
1980-02w voor de aanleg van riolering langs Kerklaan en Parklaan met bijbehorende
en bijkomende werkzaamheden alsmede herplanten van bomen aan de Kerklaan na de
aanleg van de riolering , 1979-1983

2591

Verkrijging van verklaringen van instemming met het plaatsen van een rioleringsput van
gemeentewege op de percelen grond aan de Kortenhoefsedijk nummers 36 en 48 , 1979

2599

Kredietverlening voor het verlengen van de riolering gelegen aan de achterzijde van
woningen aan de Oranjeweg teneinde de woningen Emmaweg 10, 11 en 12 op de
riolering te kunnen aansluiten alsmede verkrijging van zakelijk recht tot het gebruik van
perceel Emmaweg 8 van woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1980-1981

2583

Kredietverlening, aanbesteding en uitvoering van bestek en voorwaarden nummer
1982-04w voor de vervanging met bijbehorende en bijkomende werken in de mr. J.
Sandersonhof en J.A. Wincklerhof te Kortenhoef , 1980-1982

1357-1359

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 2 en 3 , 1981-1987

2820-2822

1357

Verkrijging van resultaten van grondonderzoek , 1983-1984

1358

Standpuntbepaling over de aannemerskeuze voor de uitvoering
van de werkzaamheden , 1981

1359

Begrong en bestek met tekeningen nummer 1982-0w3 , 1982

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 2 en 3 , 1981-1987
2820

Delegae van de bevoegdheid tot het aangaan van zakelijk
rechtovereenkomsten aan het college van burgemeester
en wethouders alsmede het aangaan van zakelijk
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rechtovereenkomsten met eigenaren van percelen aan het
Zuidereinde , 1981-1987

2819-2819

2821

Verkrijging van adviezen over, alsmede levering en plaatsing door
Flygt Pompen B.V. van vier pompinstallaes en door Romein-Beton
B.V. van een prefab pompput , 1982-1983

2822

Uitbreiding van de riolering in een gedeelte van de Emmaweg ,
1983, 1985

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 2 en 3 , 1981-1987
2819

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en
oplevering van werkzaamheden welke zijn omschreven in bestek
en voorwaarden 1982-03w voor de aanleg van riolering in het
Zuidereinde, Emmaweg (ged.) en Kerklaan (ged.) , 1981-1985

2592

Kredietverlening achteraf in verband met het direct uitgevoerde reparaes aan een
verzakt stuk riool in de E. Blocklaan , 1981

1353-1693

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 4 en 4a , 1982-1989

1606-1606

1353

Verkrijging van resultaten van grondonderzoek , 1983-1984

1354

Verkrijgen van zakelijk recht van grondeigenaren en
grondgebruikers voor het gebruik van percelen op diverse locaes ,
1984-1989

1355

Aanschaf en plaatsing van rioolpompen en gemalen , 1984

1360

Voorbereiding, kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en
oplevering van de aanleg van riolering met bijbehorende werken in
de gehele gemeente, fase 4 en 4a , 1982-1984

1361

Verkrijgen van zakelijk recht van grondeigenaren en
grondgebruikers voor het gebruik van percelen aan het
Noordeinde 16 t/m 32 (even) , 1982-1987

1362

Begrong en bestek met tekeningen nummer 1984-02W ,
1984-1985

1693

Verkrijging van een hinderwetvergunning voor het oprichten en in
werking hebben van 16 rioolpompgemalen , 1985-1986

Verkrijging van informae van bewoners ten behoeve van de aansluing op de riolering
alsmede verlening van lozingsvergunningen riolering , 1982 - 1994
1606

1678-1681

4

Noordereinde , 1983-1985, 1994

Verkrijging van informae van bewoners ten behoeve van de aansluing op de riolering
alsmede verlening van lozingsvergunningen riolering , 1982 - 1994
1678

Ankeveensepad t/m Hollands End , 1983-1987, 1991-1994

1679

Kortenhoefsedijk t/m Moleneind , 1982-1986, 1991-1994

1680

Oranjeweg t/m Schts End , 1984-1988, 1991, 1994

1681

Zuidereinde , 1982-1988, 1994
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1670

Vaststelling van algemene bepalingen inzake het leggen, hebben, houden, onderhouden,
onderzoeken, vernieuwen en wegnemen van afvalwatertransportleidingen door of ten
behoeve van de gemeente 's-Graveland , 1982

2068

Kredietverlening en aanbesteding van bestek en voorwaarden 1984-03w voor de
reconstruce van riolering en het herstraten van de J. Stadelaarstraat, P. v.d. Leelaan
en E. Blocklaan (ged.) alsmede het woonrijp maken van de omgeving van 18 te bouwen
woningen aan de P. v.d. Leelaan te Kortenhoef , 1983-1984

1740-2329

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 7 en 8 , 1983-1987
1740

Verkrijging van een inventarisae met betrekking tot gemeentelijke
rioleringsaspecten , 1984

1

1742

Verkrijging van een overzicht van de stand van zaken per 1 januari
1985 met betrekking tot de aanleg van riolering in de gehele
gemeente in acht fasen , 1984-1985

3

2071

Aanleg van drukriolering aan de Kortenhoefsedijk, Zuwe,
Moleneind, Schts End en Hollands End en aanleg en reconstruce
van vrijvervalriolering aan het verlengde van de B. Ingellaan en de
Arnoud Voetlaan met bijkomende werken , 1983-1985

1

2328

Bestek met tekeningen 1984-01 , 1984

2329

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en
oplevering van de drukriolering in de Loodijk , 1986-1987

2330

Voorbereiding, kredietverlening en aanbesteding van bestek en voorwaarden 1986-03W
voor de vervanging van riolering en herinrichng van de Ireneweg te Kortenhoef ,
1984-1986

2326-2327

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 6, Emmaweg nabij nr. 27 te Kortenhoef ,
1984-1987
2326

Kredietverlening, vergunningen, zakelijk rechtovereenkomsten ,
1985

2327

Bestek met tekeningen 1985-02W, aanbrengen pompen,
oplevering , 1985-1986

1741

Opdrachtverlening aan aannemerscombinae Almere  Boomgaard tot het maken van
diverse huisaansluingen op de gemeentelijke riolering , 1984

2363

Aanleg van drukriolering in een gedeelte van de Dammerkade te Ankeveen en op het
landgoed Gooilust te 's-Graveland , 1985-1986

1356

Aanleg van riolering in de gehele gemeente, fase 5, Noordereinde, Kwakel en ten behoeve
van de Trompenburgh , 1985-1987

2070

Bestek met tekeningen nummer 1985-04w voor de aanleg van riolering met bijbehorende
en bijkomende werken langs de Leeuwenlaan en de Schtse Kade (gedeeltelijk) , 1985

1689

Kredietverlening voor en aanbesteding, gunning en oplevering van werkzaamheden welke
zijn beschreven in bestek met tekeningen nummer 1988-03W voor aanleg van riolering
met bijhorende en bijkomende werken in de Kromme Rade en 's-Gravelandsevaartweg
alsmede verkrijging van zakelijk recht voor het gebruik van percelen, met de gemeente
Hilversum , 1988-1989
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1694

Kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de aansluing van
zeven woonboten gelegen langs de Kortenhoefsedijk, het Moleneind en de Zuwe, op
de gemeentelijke riolering alsmede het aangaan van overeenkomsten met de bewoners
over het gebruik, beheer en onderhoud van een minipompinstallae met reservoir en
bijbehorende persleiding en walverbinding voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater
naar het gemeentelijk rioolstelsel , 1988-1990

2072

Bestek met tekeningen nummer 1988-02w voor de vervanging van riolering en het
verrichten van bestrangwerkzaamheden in de Willem Pauwstraat, Cornelis de Wijsstraat,
Egidius Blocklaan (ged.) en Hubert van Schadijcklaan (ged.) te Kortenhoef , 1988

2817

Vaststelling van het beleidsplan voor het in standhouden van de gemeentelijke riolering
tot het jaar 2050 , 1989

2.07.05.02 Toezicht op en behoud van bodemkwaliteit
2437

Onderzoek naar de vervuiling veroorzaakt door de vuilstort aan de Loodijk in de HollandsAnkeveense polder , 1975 - 1978

1059

Onderzoek naar en de resultaten van de chemische bodemverontreiniging van
afvalstortplaat 'Boom' aan de Kortenhoefsedijk , 1981-1982

1060

Vervolgonderzoek naar de chemische bodemverontreiniging van stortplaatsen ,
1983-1984

2910-2910

Uitvoering van een bodem en grondwatersanering op het terrein van de voormalige FAKfabriek aan de Emmaweg te Kortenhoef , 19851993
2910

2911-2911

Uitvoering van een bodem en grondwatersanering op het terrein van de voormalige FAKfabriek aan de Emmaweg te Kortenhoef , 1985-1993
2911

2912-2912

Verkrijging van onderzoeksrapporten en saneringsplan; overleg
met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en kredietverlening
voor de sanering , 1985-1986

Aanbesteding, programma van eisen en gunning en
lozingsvergunning verkregen van het Zuiveringschap Amstel en
Gooiland , 1986-1988

Uitvoering van een bodem en grondwatersanering op het terrein van de voormalige FAKfabriek aan de Emmaweg te Kortenhoef , 1985-1993
2912

Beëindiging sanering, (eind)evaluae en bewonersinformae ,
1986-1993

1058

Onderzoek naar bodemverontreiniging ter plaatse van het scoungterrein nabij de
gemeentewerf te Kortenhoef, alsmede de resultaten van het onderzoek en de sluing van
het terrein , 1987-1988

2788

Kredietverlening voor bodemonderzoek en opdrachtverlening aan bureau BKH voor
bodemonderzoek van terreinen ten zuiden van de Zuidsingel, grenzende aan de
voormalige stortplaats Groenewoud met onderzoeksrapporten , 1987-1991

1386

Ontvangen rapport opgesteld door Centrilab van de resultaten van het verkennend
bodemonderzoek op de locae van de voormalige school met den Bijbel aan de
Emmaweg in het kader van mogelijke nieuwbouw 19 woningen , 1987

1385

Toezending resultaten van het bodemonderzoek op locae Schts End 94 te Ankeveen
aan Gedeputeerde Staten van Noord- Holland , 1988
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2.07.05.01 Toezicht op hinderlijke inrichngen
501-653

Verlening hinderwetvergunning , 1954-2001
501

Aan Elpee Gas B.V. tot oprichten, in werking hebben en in
werking houden van een LPG-opslag- en aﬂeverinstallae, adres:
Kortenhoefsedijk 179 , 1981-1987

502

Aan Lips-Reijmerink B.V. tot uitbreiden/wijzigen van een wasserij
met lozingsvergunning, adres: Zuidereinde 258 , 1981-1985

503

Aan Wasserij P. Haamp b.v. tot uitbreiden/wijzigen van een
wasserij, Emmaweg 59 , 1983-1984

504

Aan J.H. Kamerling tot oprichten, in werking hebben en in werking
houden van een snackbar, adres: Meenthof 6 , 1974-1988

505

Aan W.F.C. Baars tot oprichten, in werking brengen en houden van
een mmerwerkplaats, adres: Schts End 39 , 1968-1988

506

Aan C.M. Andreoli tot het oprichten, in werking brengen en in
werking houden van anek restaurae en hout schoonmaak
inrichng, adres: Zuidereinde 74 , 1978-1984

507

Aan W.P.M. Soede tot oprichten en in werking hebben van een
autobedrijf, adres: Schts End 75 , 1983-1988

508

Aan J. Onkenhout tot oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een inrichng voor het vervaardigen van
handelsdrukwerk annex binderij, adres: Noordereinde 96 ,
1967-1992

509

Aan W. Smeerdijk tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een stoomwasserij, adres: Zuidereinde 336-341 ,
1973-1974

510

Aan Jonker b.v. tot oprichten en in werking hebben van een
jachthaven, adres: provincialeweg Hilversum-Haarlem , 1984-1988

511

Aan V. van Dijk tot oprichten en in werking hebben van een
autoschadebedrijf, adres: Cannenburgerweg 55 , 1984-1990

512

Aan Kroegman Automobielen tot uitbreiden/wijzingen van een
garagebedrijf, adres: Schtse Kade 51 , 1985-1992

513

Aan garagebedrijf Van den Brink b.v. tot het oprichten, inwerking
brengen en in werking houden van een herstelinrichng van
motorvoertuigen, adres: Cannenburgerweg 55a , 1983-1994

515

Aan J. Schouwstra tot uitbreiden/wijzigen van een garagebedrijf,
adres: Emmaweg 24d, te Kortenhoef , 1977-1993

516

Aan Jachtwerf Gebr. De Kloet tot oprichten, in werking hebben
en in werking houden van een inrichng voor nieuwbouw en
reparae van stalen, houten, plasc, plezier- en bedrijfsvaartuigen,
adres: Moleneind 7a te Kortenhoef , 1968-1988
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517

Aan T.J. Kastermans tot uitbreiden/wijzigen van een
automobielbedrijf, adres: Herenweg te Ankeveen , 1983-1987

518

Aan autobedrijf T. Neef tot oprichten en in werking hebben van
een motorvoertuigenherstelinrichng voor bedrijfswagens, adres:
Emmaweg 32 , 1985-1987

519

Aan Fa. K. Landwaart en Zn. Tot oprichten, in werking hebben en
in werking houden van een supermarkt, adres: Oranjeweg 79 te
Kortenhoef , 1973-1989

520

Aan K.K. Cheng, tot oprichten, in werking hebben en in werking
houden van een chinees Indisch restaurant, adres: Loodijk 27 ,
1983-1988

521

Aan Verenigde FAM Fabrieken b.v. tot oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een inrichng voor
kunstofverwerkende industrie, adres: Koninginneweg 58 ,
1975-1977

522

Aan Galesloot B.V. tot oprichten, in werking hebben en in werking
houden van een supermarkt (Spar), adres: Meenthof 34 ,
1973-1992

523

Aan N.W. Wijk voor oprichten, inwerking brengen en in werking
houden van een boord- en banketbakkerij, adres: E. Blocklaan 25 ,
1982-1988

524

Aan Oostrum Versmarkt tot oprichten, in werking hebben en in
werking houden van een aardappel-, groente- en fruitwinkel,
adres: E. Blocklaan 23 , 1985-1989

525

Aan R.M. Barelds tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een garagebedrijf, adres: Zuidereinde 52 , 1983-1988

526

Aan Tors Internaonal tot oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een metaalbewerkinginrichng met
distribuecentrum, adres: Zuidereinde 52 , 1983-1989

527

Aan D. Kuiper tot oprichten en in werking hebben van een
kunststoﬀen verwerkend bedrijf, adres: Zuidereinde 156 (ged.) ,
1984-1986

528

Aan F.A.H.W. Hellmann tot oprichten en in werking hebben van een
inrichng voor opslag en verkoop van vuurwerk alsmede melding
besluit detailhandel hinderwet, adres: E. Blocklaan 29 , 1983-1991

529

Aan J.J.F. Spoelstra tot oprichten en in werking hebben van een
propaanopslagtank, adres: Kromme Rade 20 te Kortenhoef ,
1983-1988

530

Aan garage Fokke V.O.F. tot uitbreiden/wijzigen van een autoen botenherstelinrichng, adres: Kortenhoefsedijk 179-180 ,
1983-1984

531

Aan Caltex Petroleum Mij (Nederland) N.V. tot oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een inrichng bestemd
tot het opslaan en aﬂeveren van motorbrandstoﬀen alsmede
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overdragen van de hinderwetvergunning aan C. Schouten, adres:
Kortenhoefsedijk 61 , 1966-1973
532

Aan garagebedrijf C. Schouten tot oprichten, inwerking
brengen en in werking houden van een herstelinrichng voor
motorvoertuigen, adres: Kortenhoefsedijk 61 , 1966-1969

534

Aan G. van Veluw tot oprichten en in werking hebben van een
texelreinigingsbedrijf, adres: Noordereinde 295 , 1985-1992

536

Aan C.J.M. Delville en Zonen C.V. tot oprichten van een chemischmetallurgische industrie en een technisch handelsbureau, adres:
Koninginneweg 256 te Kortenhoef , 1962-1992

537

Aan Boco Chemie b.v. tot oprichten en in werking hebben van een
fabriek van reinigings- en onderhoudsmiddelen annex groothandel
in machines en materialen t.b.v. schoonmaakbedrijven en
groothuishoudens, adres: Emmaweg 58 , 1969-1989

538

Aan Smirans b.v. tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een transportbedrijf, adres: Cannenburgerweg 27 ,
1983-1984

539

Aan Smirans b.v. tot oprichten en in werking hebben van een
transportbedrijf, adres: Cannenburgerweg 32 , 1985-1993

540

Aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. (Automobielbedrijf
Autpijl BV) voor verkooppunt voor motorbrandstoﬀen en
herstelinrichng voor motorvoertuigen, adres: Elbert Mooylaan 1 ,
1979-1990

541

Aan Fa. G. Neef en Zn. Tot wijzigen/uitbreiden van een
garagebedrijf en smederij, adres: Cannenburgerweg 1 , 1983-1993

542

Aan Fa. G. Neef en Zn. Tot wijzigen/uitbreiden van een
garagebedrijf en smederij, adres: Cannenburgerweg 1 , 1969

543

Aan S.N. Kiem-Loe tot oprichten en in werking hebben van een
Indonesisch restaurant, adres: Kerklaan 6-8 , 1985-1989

544

Aan J. van Vliet tot wijzigen van een brood- en banketbakkerij
annex snackbar, adres: Schts End 50 , 1968-1988

545

Aan Maatschap J.H. en H.M. Brouwer tot oprichten en in werking
hebben van een melkveehouderij, adres: Ezelwegje (zijpad
Corverslaan) , 1987-1996

546

Aan Mud Car Parts tot oprichten en in werking hebben van
een herstelinrichng motorvoertuigen, import en groothandel
in onderdelen en accessoires, adres: Cannenburgerweg 34 ,
1986-1987

547

Aan Excelsum b.v. tot oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een inrichng voor chemische
behandeling van calorische werktuigen en verkoop van
waterbehandelingsapparatuur, adres: Schts End , 1984-1989
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548

Aan H. Thoma tot oprichten, inwerking brengen en in werking
houden van een inrichng bestemd voor het bakken, verwerken
en verkopen van voedings- en genotmiddelen alsmede voor het
uitbreiden, adres: Noordereinde 246a , 1967

549

Aan R.J. Bosselaar tot uitbreiding/wijziging van het in werking
hebben van een snackbar, adres: Noordereinde 71 , 1984-1994

550

Aan T.G.J. Best tot oprichten en in werking hebben van een
wasverzendinrichng, adres: Emmaweg 24c te Kortenhoef ,
1983-1994

551

Aan Het Hollang BV tot oprichten, inwerking hebben en in werking
houden van een reparaewerkplaats voor kleine motoren, adres
Zuidereinde 250-254 , 1983-1990

552

Aan fa. J. van Loenen & Zn. Tot oprichten en in werking hebben van
een opslagterrein voor zand, grint, containers, puin en mest, adres:
Kromme Rade naast nr. 6 , 1987

553

Aan Café Het Centrum H. Koenders tot oprichten van een
propaangastank, adres: Dorpsweg 9 , 1966

554

Aan Provincie Noord-Holland tot het oprichten, inwerking brengen
en in werking houden van een 150/50KV-openlucht schakel- en
transformatorstaon met gesloten bedieningsgebouw, adres:
Slenkweg , 1968-1977

555

Aan W. Vermeer tot oprichten van een opslaginstallae
voor het bewaren van butaan en propaan in ﬂessen, adres:
Cannenburgerweg 50 , 1966

556

Aan P. Sannes tot oprichten en in werking hebben van een hotelrestaurant (De Drie Dorpen) met kennisgeving lozingsverordening,
adres: Cannenburgerweg 51 , 1985-1995

557

Aan L. Veerman Schildersbedrijf N.V. tot oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een benzine en een white
spirit installae (voor eigen gebruik), adres: Van Blaricumlaan 25 ,
19691973

558

Aan P.J. van Schie tot uitbreiden van LPG- installae bestemd voor
wederverkoop alsmede kennisgevingformulier LPG-tankstaons
Hinderwet, adres: Loodijk 27 , 1980-1990

559

Aan P.J. van Schie tot uitbreiden van LPG- installae bestemd voor
wederverkoop, adres: Loodijk 27 , 1976-1980

560

Aan Shell Nederland Verkoopmij N.V. tot uitbreiden en wijzigen van
een inrichng bestemd tot het opslaan en aﬂeveren van vloeibare
brandstoﬀen, adres: Loodijk 27 , 1966

561

Aan Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V. tot uitbreiden
en wijzigen van een inrichng voor het opslaan en aﬂeveren uit
ondergrondse voorraadtanks van vloeibare aardolieproducten,
adres: Loodijk 27 (vulstaon 't Polderhuis, J. van Schie) , 1971-1974
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562

Aan Esso Nederland N.V. tot uitbreiden en wijzigen van een
ondergrondse benzinebewaarplaats met aapinrichng voor
mengsmering, adres Loodijk 23 (voorheen C 145) , 1962

563

Aan Caltex Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. tot oprichten
van een benzine- en autogasoliepompinstallae, adres: Moleneind
57 te Kortenhoef , 1963-1988

564

Aan P.R. Dekker tot oprichten, in werking hebben en in werking
houden van een botenbouwerij, adres: achter Kortenhoefsedijk
200 , 1967-1968

567

Aan G.A. Souverijn tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een herstelinrichng voor motorvoertuigen, adres:
Schts End 16 (voorheen Dorpsweg 16) , 1979-1980

568

Aan G.A. Souverijn tot uitbreiden van een garagebedrijf met
een spuinrichng voor motorvoertuigen, adres: Schts End 16
(voorheen Dorpsweg 16) , 1982-1995

569

Aan C. Schalkers tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een hoefsmederij, adres: Emmaweg 57 , 1969-1988

570

Aan Bonzo's Bouwbedrijf b.v. tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een mmermanswerkplaats, adres:
Cannenburgerweg 63A , 1980-1988

571

Aan Wasserij Wallenburg De Lelie BV tot oprichten, in werking
brengen en in werking houden, adres: achter Zuidereinde 109 ,
1978-1994

572

Aan Verzorgingscentrum Oudergaard tot oprichten en in werking
hebben van een verzorgingscentrum voor bejaarden, adres: Anton
Smeerdijkgaarde 361 , 1985

573

Aan Man Wai San tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een chinees-indisch restaurant, adres: winkelcentrum
De Meenthof te Kortenhoef, gebouw B2 , 1973-1992

574

Aan G. Neef en Zn. Tot uitbreiden van een benzine- en dieselolieverkoopinstallae, adres: Heerenweg (Ankeveen sece A 1064 en
1065) , 1969

575

Aan Jachtwerf Gebr. De Kloet tot uitbreiden/wijzigen van een
jachtwerf annex hout-, kunststof- en metaalbewerkingsbedrijf,
adres: Moleneind 7a , 1988-1996

576

Aan Portengen Transport b.v. tot oprichten en inwerking hebben
van een transportbedrijf en een reparae-inrichng voor
vrachtauto's (eigen wagenpark), adres: Cannenburgerweg 65 ,
1985-1996

577

Aan H. Ravenhorst tot uitbreiden/wijzigen van een stoomwasserij,
adres: Berensteinseweg 6 , 1968-1989

579

Aan S. van Dijk tot uitbreiden/wijzigen van een herstelinrichng
voor motorvoertuigen, adres: Noordereinde 21 , 1984-1993
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580

Aan Gemeente Energiebedrijf tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een aardgasreduceerstaon, adres:
Moleneind tegenover 83 , 1981-1982

581

Aan N.V. Nederlandse Gasunie, district West tot oprichten, in
werking brengen en in werking houden van een gasdrukregelen meetstaon, adres Koninginneweg (Kortenhoef sece B 363
(ged.)) , 1967-1985

582

Aan Gemeente Energiebedrijf Hilversum tot oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een aardgasreduceerstaon,
adres: Kerklaan 89 , 1984

583

Aan C. Rijkse tot oprichten en in werking hebben van een café-bar,
adres: Noordereind 251 , 1985-1986

584

Aan J.W. van Vliet tot uitbreiden/wijzigen van een cafetaria annex
snackbar, adres: Schts End 50 , 1989

585

Aan Schietvereniging Kortenhoef - 's- Graveland e.o. tot oprichten
van een schietbaan, adres: 's-Graveland nr. 308 ('s-Graveland sece
B 100, later Leeuwenlaan 16) , 1954-1982

586

Aan G. Kat en Co BV tot oprichten, in werking hebben en in
werking houden van een inrichng tot bereiden van beitsen en
politoeren, adres: Noordereinde 341 , 1976-1993

587

Aan aracebedrijf W.G. de Kwant jr. tot oprichten en in werking
hebben van een vuurwerkbewaarplaats, adres: Schts End 36 ,
1984-1986

588

Aan B.G.M. Kemp tot oprichten en in werking hebben van een
veehouderij/kaasboerderij, adres: Kortenhoefsedijk 1b (later De
Kwakel 8) , 1985-1986

589

Aan B.G.M. Kemp tot uitbreiden of wijzigen van een
varkensmesterij/melkveehouderij/kaasmakerij, adres: De Kwakel 8
(voorheen Kortenhoefsedijk 1b) , 1988-1993

590

Aan T.L. Reijmerink tot oprichten en in werking hebben van een
groothandel in chemicaliën, adres: Schtse Kade (47a) , 1988-1992

591

Wasserij Reijmerink N.V. tot uitbreiden/wijzigen van een
stoomwasserij, adres: Zuidereinde 580 , 1969-1981

592

Aan D. Pos tot oprichten en in werking hebben van een
varkensfokkerij, adres: Hollands End 20 , 1986-2000

593

Aan Dixichroom b.v. tot uitbreiden/wijzigen van een
metaalbewerkinggalvanisch bedrijf, adres: Schts End 75 ,
1988-2001

594

Aan A. de Jong tot oprichten en in werking hebben van een
houtkloverij/houtzagerij, adres: Schts End 73 , 1984-1991

595

Aan Dixichroom b.v. tot oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een chroominrichng, adres: Schts End 75 ,
1981-1988
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596

Aan F.P. van Leijen tot het oprichten en in werking hebben van een
oud-papierhandel, adres: Schtse Kade 53 , 1984-1996

597

Aan Schouten's Oliehandel N.V. tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een inrichng voor het bewaren en
aappen van benzine, adres: Koninginneweg te Koninginneweg
(64) , 1971-1972

598

Aan H. Lagerweij tot oprichten en in werking hebben van een
viskwekerij, adres: Hollands End 16 , 1987-1988

599

Aan J.H.A.M. van Steenvoorden tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een ketelhuis t.b.v. een kas, met
meldingsformulieren Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt
milieubeheer, adres: Emmaweg 42 , 1970-2000

600

Aan Fa. G. van Veen tot uitbreiden/wijzigen van een kwekerij,
adres: Emmaweg 27 , 1980-1997

601

Aan Esso Nederland B.V. tot uitbreiden en wijzigen van een
ondergrondse bewaarplaats voor benzine, autogasolie,
mengsmering met elektrische aapinrichng en L.P.G., adres
Loodijk (23) , 1979-2001

602

Aan Esso Nederland B.V. tot uitbreiden en wijzigen van
een inrichng voor de verkoop, aﬂevering en opslag van
motorbrandstoﬀen, adres: Loodijk ongenummerd (tegenover 23) ,
1979-1998

604

Aan Philips-Roxane tot inrichten van laboratoria, proeuinen
en boerderij, adres: Noordereinde 63, 64, 66, 75, 77 en 78 te 'sGraveland , 1958-1982

605

Aan Fa. Gebr. Zijderveld tot oprichten van een werkplaats voor
jachtbouw, adres: Kortenhoefsedijk 85 , 1966-1976

606

Aan Duphar b.v. tot uitbreiden of wijzigen van laboratoria,
boerderij en proefvelden voor het onderzoeken van
bestrijdingsmiddelen, adres: Noordereinde 56 , 1987-1988

607

Aan Duphar BV tot uitbreiden/wijzigen van een inrichng voor het
onderzoeken van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw met
lozingsvergunning, adres: Noordereinde 56 , 1982-1987

608

N.V. G.Z.B. tot oprichten, in werking brengen en in werking houden
van een mmermanswerkplaats, adres: Koninginneweg 63 ,
1969-1970

609

Aan Riedeman N.V. tot oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een inrichng voor aluminiumbouw, adres
Koninginneweg 60 , 1971-1977

610

Aan E.B. Hamers tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een inrichng voor dry cleaning (stomerij), adres:
Dodaarslaan 4 , 1974-1975
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611

Aan Duphar B.V. tot wijzigen en uitbreiden van een inrichng voor
het onderzoeken van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw,
adres: Noordereinde 54 , 1985-1992

612

Bouwbedrijf Roelofs en Haase b.v. tot oprichten
en in werking hebben gedurende een jaar van een
grondwaterzuiveringsinstallae, adres FAK-terrein Emmaweg
(Kortenhoef sece B 5226) , 1986

613

Aan de groepscommandant van de Rijkspolie te 'Graveland tot
oprichten, in werking brengen en in werking houden van een
schietbaan voor kamerschietoefeningen, adres: Curtevenneweg 9 ,
1977-1989

614

Aan G.C.G. Haselager tot oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een brood- en banketbakkerij, adres
Meenthof 10 , 1974-1988

615

Aan Nic. Lamme tot wijzigen van een texelreinigingsbedrijf, adres:
Zuidereind 572-574 , 1968-1980

616

Aan Handel en verhuur plus wasserij Volin B.V. tot oprichten,
in werking brengen en in werking houden van een wasserij van
bedrijfskleding, adres: Zuidereinde 545 , 1975, 1980, 1992

617

Aan Amsterdamsche Anthraciet Maatschappij tot oprichten,
inwerking brengen en in werking houden van een benzine
verkooppunt, adres: Zuidereind 356 , 1967

618

Aan H.N.J. Hendriks tot oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een benzinepomp  tankinstallae, adres:
Zuidereinde 356 , 1970-1971, 1974-1975

619

Aan Kroegman Automobielen tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een garagebedrijf, adres: Schtse Kade
47a , 1979

620

Aan Fa. C Haamp en Zn. tot uitbreiden  wijzigen van een
stoomwasserij, adres: Zuiderend 377 , 1969-1970

621

Aan De Uitkijk, Etui- en kartonnagefabriek Gebr. Pel tot oprichten,
in werking brengen en in werking houden van een etui- en
kartonnagefabriek, adres: Cannenburgerweg 22 , 1972

622

Aan Rosconi Nederland C.V. tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een assemblagebedrijf van aluminium
wandgarderobes, welke worden geïmporteerd en ter plaatse in
elkaar gezet, adres: Cannenburgerweg 69 , 1972

623

Aan W.H.G. Ketelaar tot uitbreiden  wijzigen van een inrichng
voor het lakken c.q. verder veredelen van wandbekledingplaten en
het aanhouden van een magazijn, adres: Cannenburgerweg 56-58 ,
1968-1970

624

Aan W.H.G. Ketelaar tot oprichten, in werking brengen en in
werking houden van een inrichng tot het lakken en veredelen van
triplexplaten, adres: Cannenburgerweg 52-58 , 1965-1969
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625

Aan A. Damo tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een werkplaats voor het vervaardigen van gewassen
grindbetontegels, adres: Moleneind 22 , 1971-1976

626

Aan H. de Kloet tot uitbreiden van een werkplaats voor het
vervaardigen en repareren van boten, adres: Moleneind 14 ,
1962-1967

627

Aan K. Schouten tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een inrichng tot het opslaan van vuurwerk, adres:
Noordereinde 250 , 1977-1978

628

Aan chemische wasserij de Goudfazant V.O.F. tot wijzigen van een
chemische wasserij, alsmede tot het uitbreiden van een stomerij
en chemische wasserij, adres: Noordereinde 1 (later Noordereinde
341) , 1968-1972

629

Aan P. Haamp tot uitbreiden  wijzigen van een wasserij, adres:
Emmaweg 59a , 1969-1970

630

Aan Wasserij Gooilust B.V. (H.F. Heystee) tot uitbreiden  wijziging
van een wasserij waarvoor reeds eerder vergunning werd
verleend, adres: Koninginneweg 16 , 1983-1986

631

Aan N.B. Kemp tot oprichten van een huishoudelijke technische
installae ten behoeve van een rundvee- en varkensbedrijf
alsmede van een inrichng voor de opslag van mest, gier en
huisbrandolie, adres: Kortenhoefsedijk 15 , 1974

632

Aan Hapromet B.V. tot uitbreiden  wijzigen van de inrichng tot
bewerking van metaal en de opslag van metaalwerken waarvoor
reeds eerder vergunning werd verleend, adres: Kortenhoefsedijk
180b , 1988

633

Aan T.L. Reijmerink B.V. tot oprichten en in werking hebben van
een groothandel in drogisterij- en huishoudelijke arkelen en
chemicaliën, adres: Zuidereinde 144 , 1985-1986

634

Aan Anroeststaon Het Gooi B.V. tot uitbreiden en wijzigen
van een ter plaatse gevesgd bedrijf voor het tectyleren en
deconserveren van motorvoertuigen waarvoor reeds vergunning
werd verleend, adres: Schts End 75 , 1983

635

Aan R.J. van der Pauw B.V. tot oprichten, inwerking brengen en in
werking houden van een construce en machinewerkplaats tevens
carrosseriebouw, adres: Cannenburgerweg 61b , 1974-1978

636

Aan R.J. van der Pauw Hydraulic B.V. tot uitbreiden  wijzigen
van de inrichng voor een carrosseriebedrijf waarvoor reeds
eerder vergunning werd verleend, adres: Cannenburgerweg 61b ,
1984-1986

637

Aan P. Hermsen tot oprichten, in werking brengen en in werking
houden van een boerderij, adres: Spanderswoud 6 , 1982

638

Aan Wasserij Gooi en Eemland B.V. tot uitbreiden  wijzigen van
een texelreinigingsbedrijf, adres Zuidereinde 28 , 1981
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639

Aan W.F. Hagen tot oprichten van een inrichng voor de
opslag van propaan (inhoud 500l) met appendages voor
verwarmingsdoeleinden, adres: Loodijk 30 , 1967

640

Aan G. Vlaanderen tot oprichten en in werking hebben van een
doe-het-zelf-zaak, adres: E. Blocklaan 33 , 1985-1989

641

Aan Gebr. Zijderveld Jachtbouw tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een inrichng voor de bouw van
jachten, adres: Kortenhoefsedijk 85 , 1976-1978

642

Aan A. Damo Betonwarenfabriek B.V. tot maken van
betonarkelen, adres: Cannenburgerweg 26 , 1975-1988

643

Aan B.G.M. Kemp tot oprichten en in werking hebben van een
varkensmesterij, adres: Herenweg t.o. nr. 90 , 1985-1986

644

Aan Anroeststaon Het Gooi B.V. tot oprichten, in werking
brengen en in werking houden van een tectyleerinrichng voor
motorvoertuigen, adres: Schts End 75 , 1982-1984

645

Aan de gemeente Hilversum tot oprichten, in werking brengen
en houden van een inrichng tot bewaring van haardas, huis- en
straatvuil, adres: Kortenhoef sece B nummers 235 t/m 240, 246 t/
m 250 en anderen , 1958-1959, 1965-1967, 1978

646

Aan Autobedrijf Ton Loogman tot oprichten, in werking brengen
en in werking houden van een inrichng voor het herstellen van
motorvoertuigen, adres: Koninginneweg , 1971-1972

647

Aan Autobedrijf Ton Loogman B.V. tot uitbreiden  wijzigen van
de herstelinrichng voor motorvoertuigen alsmede de inrichng
voor het bewaren en aappen van motorbrandstoﬀen, adres:
Koninginneweg 63-64 , 1980-1981, 1992, 1996

648

Aan Jachtwerf Bouwman B.V. tot oprichten en in werking hebben
van een jachtwerf, jachthaven en opslagruimte, adres: Moleneind
23-25 , 1985-1987

649

Aan A. Nagel tot aanleggen van een
oliestookverwarmingsinstallae voor tuinderij Erica, adres:
Koninginneweg 68-69 , 1973-1975

652

Aan D. Blankevoort en Zonen/Ballast-Nedam Groep NV. tot
oprichten, in werking brengen en in werking houden van een
zandwinningbedrijf, adres: in Het Wijde Blik, niet ontvankelijke
aanvraag (verniegd in beroep) , 1965-1967

653

Aan D. Blankevoort en Zonen/Ballast-Nedam Groep NV. tot
oprichten, in werking hebben en in werking houden van een
zandwinningbedrijf, adres: in Het Wijde Blik, geweigerde
vergunning (verleend in beroep) , 1968-1971

Verlening hinderwetvergunning , 1954-2001
660

Aan burgemeester en wethouders van 's- Graveland door provincie
Noord-Holland tot oprichten, in werking brengen en in werking
Pagina 77

houden van een vuilstortplaats, adres: nabij de Curtevenneweg,
sece B, nrs. 238, 239, 246 t/m 250 , 19741978
661

Aan H.J. Hagen tot oprichten en inwerking hebben van een
gereedschapslijperij, adres: Kortenhoefsedijk 18 , 1985-1987

662

Aan H.W. Schoenmaker tot oprichten en in werking hebben van
een melk-, fok en mestbedrijf, adres: Cannenburgerweg 11 ,
1984-1985

663

Aan J.H. van der Laan de Vries voor het oprichten en inwerking
houden van een herstelinrichng voor motorvoertuigen, adres:
Zuidereinde 111 , 1982-1997

664

Aan S.G. de Groot tot oprichten en inwerking hebben van een
kwekerij, adres: Emmaweg 36 , 1985-1986

665

Aan Gebr. Jansen tot oprichten en inwerking hebben van een
veehouderij, adres: Koninginneweg 76-78 te Kortenhoef ,
1984-1986

666

Aan Gemeente Energiebedrijven Hilversum tot oprichten,
inwerking hebben en in werking houden van een aardgas
reduceerstaon, adres: Kerklaan hoek Emmaweg , 1981

667

Aan Verenigde FAM Fabrieken b.v. tot uitbreiden/wijzigen
van een inrichng voor kunstofverwerkende industrie, adres:
Koninginneweg 58 , 1980-1988

668

Aan J.F. Broekhoﬀ tot oprichten, inwerking brengen en inwerking
houden van een ketelhuis t.b.v. een kas, adres: Emmaweg 44 ,
1970

669

Aan Wasserij de Gooise Vaart tot het in werking hebben van een
was- en strijkinrichng waarvoor reeds eerder vergunning werd
verleend , 1984-1986, 1994-1998

670

Aan Handboogschuerij Hilversum voor het oprichten en
in werking hebben van een handboogschietbaan op het
sportcomplex Berestein , 1986-1990, 1998, 2000

1162

Vaststelling en de aanvulling van de verordening opslag gas-, huisbrand- en stookolie ,
1968-1969

658-659

Aanvraag hinderwetvergunning , 1969-1974

2668

658

Door N.V. Excelsum tot voortzeen van een inrichng voor opslag,
chemicaliënmenging en werkplaats, adres Schts End 94, niet
hinderwetplichg, 1969-1974 , 1969-1974

659

Door N.V. Philips-Duphar tot oprichten, in werking brengen en
in werking houden van een opslagplaats en werkruimte voor
het afmeten en afmeten van bestrijdingsmiddelen t.b.v. de
proeoerderij, geen toepassing Hinderwet wegens afwezigheid
van hinder/gevaar, 1969 , 1969

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de samenstelling, de
bevoegdheden en de werkwijze van de commissie milieubeheer , 1973 - 1983
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2506

Milieunota van de commissie milieubeheer , 1975-1977

2508

Vorming en samenstelling van de commissie milieubeheer , 1975-1978

2509

Verslagen van vaar- en ﬁetsinspecetochten van de commissie milieubeheer , 1975 - 1981

2114

Vaststelling van de regeling betreﬀende de gemeentelijke geluidmeetdienst alsmede
vaststelling van de verordening geluidmeetdienst gemeente 's-Graveland , 1978-1984

2806-2808

Verslagen van vergaderingen van de commissie milieubeheer , 1978-1990
2806

1978-1982

2807

1983-1985

2808

1986-1990

2667

Verlening van subsidie aan de Provinciale milieufederae contact milieubescherming
Noord-Holland alsmede besprekingen van het gemeentelijke milieubeleid met de
regionale inspece van de volksgezondheid voor milieuhygiëne , 1982 - 1988

2090

Vaststelling van het Hinderwetuitvoeringsprogramma (HUP) alsmede retour ontvangen
enquêtes over evaluae werken met HUP , 1983-1988

2.07.05.03 Ophalen en verwerken van vuil en destruce
1031

Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de gemeenten
Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef , 1958

1029

Vaststelling en wijziging van destruceverordeningen van de gemeenten Ankeveen, 'sGraveland en Kortenhoef , 1959 - 1963

1030

Vaststelling van verordeningen op de heﬃng van keurlonen in de gemeenten Ankeveen,
's-Graveland en Kortenhoef , 1965

2813

Verkrijging van ontheﬃngen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en vergunning
van de polder Kortenhoef en instemming van de pachters tot het ontgraven en weer
vullen van de zandpuen Groenewoud met huisvuil alsmede opdrachtverlening aan
ﬁrma Th. J. Meester aannemer grondwerken voor het ontgraven van de puen en het
zandzuigen , 1966-1976

1036

Vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van een recht
voor het ophalen van huisvuil , 1967 - 1972

1722

Overleg met gemeente Bussum, het gewest Gooi en Vechtstreek en de provincie NoordHolland over sluing en heropening, in gewestelijk verband, van de vuilstort aan de
Loodijk te Ankeveen , 1967-1990

2811

Aangaan en beëindigen van een regeling met de gemeente Loenen voor het ophalen van
huisvuil door 's- Graveland aan het Loenense deel van de Kleizuwe , 1968 - 1988

2218

Bekendmaking van de wijze van inzamelen van huisvuil , 1970-1977

1037

Overleg met de gemeente Hilversum over het voortzeen van de gras dienstverlening
voor het ophalen van huisvuil tegen kostprijs in Kortenhoef, alsmede kennisgeving tot
uitvoering van gladheidbestrijding onder eigen beheer met retroacta, 1934 - 1970

2810

Vaststelling en wijziging van de verordening op de gemeentereiniging , 1971 - 1979

2221

Vaststelling en wijziging van de tarievenverordening gemeentereiniging , 1971-1981
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2219

Aanschrijven van parculieren wegens clandesen vuil storten , 1972-1978

2120

Aangaan en beëindigen van overeenkomsten met Reinigingsbedrijf Boon en Driebergen's
Vuilverwerkingsbedrijf B.V. voor het ophalen en afvoeren van vuil en voor het storten van
vuil op de vuilstort Woerdens Verlaat in de gemeente Wilnis , 1974-1978

1320

Verkrijging en wijziging van een vergunning van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
tot het laten afvoeren door Spitman B.V. van huisvuil via overlaadstaon Lage Weide te
Utrecht naar NV Afvalverwerking Rijnmond, alsmede opdrachtverlening tot uitvoering aan
Spitman B.V. , 1977-1989

2223

Besprekingen met Spitman B.V. te Renkum en het aangaan van een overeenkomst
met Spitman B.V. tot het ophalen van vuilnis en de afvoer naar een stortplaats of
verbrandingsinstallae , 1978-1980

1721

Vaststelling en wijziging van de bijdrageregeling inzake het ophalen van oud papier , 1978
- 1990

2225

Verstrekken van een bijdrage door de gemeente aan het plan tot redding van de
Afvalverwerking Rijnmond te Utrecht vanwege de organisatorische en ﬁnanciële
problemen van het bedrijf , 1979-1980

2238

Overeenkomst met B.V. Handelsonderneming Maltha inzake een proef van een jaar met
gescheiden inzameling van glas , 1979-1980

2812

Vaststelling, wijziging en intrekking van de afvalstoﬀenverordening gemeente 's-Graveland
alsmede vaststelling van het afvalstoﬀenbesluit gemeente 's- Graveland , 198 - 199

1707

Medewerking verleend aan een provinciaal onderzoek naar stortplaatsen van chemisch
afval , 1980-1984

1706

Verkrijging van verslagen van besprekingen van de werkgroep stortplaatsen 's-Graveland
alsmede besprekingen met de provincie inzake ﬁnanciering van onderzoeken naar de
stortplaatsen in 's-Graveland , 1981-1986

1705

Vaststelling en wijziging van de verordening verontreinigingsheﬃngen , 1981 - 1987

2475

Invoering van het gemeentelijk beleid tot het gescheiden inzamelen van huisvuil , 1981 1990

2823

Aanschaf van VAM-compostvaten en levering aan inwoners met behulp van voorlichng in
de plaatselijke pers en via een voorlichngsavond , 1983-1987

2818

Geven van een visie, op verzoek, aan het gewest Gooi- en Vechtstreek inzake het beleid
afvalstoﬀenverwerking op de langere termijn , 1985-1986

1720

Verslagen van besprekingen over het provinciaal autowrakkenplan en inpassing van de
autosloopterreinen van Van Rijn en Co en De Bruin alsmede verkrijging van een afschri
van de vergunning ingevolge de afvalstoﬀenwet verleend aan Van Rijn en Co , 1986-1992

2624

Aangaan van een overeenkomst met het Energiebedrijf van de gemeente Hilversum
inzake de administrae en incasso van de riool- en reinigingsrechten , 1987-1988

2.07.02 Toezicht op drinkwatervoorziening
1233

Aansluing van percelen op door de gemeente gesubsidieerde niet-rendabele
uitbreidingen van het waterleidingnet , 1953-1972
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1717

Aansluing van onrendabele percelen, gelegen langs de Oude Meentweg, op het
waterleidingnet;overleg over gevaren van parculiere drinkwatervoorziening; overzicht
van woningen welke niet zijn aangesloten op een of meerdere nutsvoorzieningen , 1967 1983

2.07.01 Toezicht op voedingsmiddelen
2657

Wijziging en intrekking van de gemeenschappelijke regeling met de gemeente Hilversum
inzake de uitoefening van de vleeskeuring door de keuringsdienst van vee en vlees der
gemeente Hilversum, deelname aan en uireding uit de gemeenschappelijke regeling
inzake de slachng van in nood gedood of gestorven vee en de uitoefening van de
vleeskeuring , 1966 - 1984

2661

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordening op de heﬃng van keurlonen in de
gemeente 's-Graveland , 1966 - 1985

2663

Vaststelling, wijziging en intrekking van de destruceverordening voor de gemeente 'sGraveland 1966 alsmede vaststelling van de destruceverordening voor de gemeente 'sGraveland 1987 , 1966 - 1985

2656

Vaststelling en intrekking van de keuringsverordening voor de gemeente 's-Graveland ,
1966 - 1988

2662

Vaststelling en intrekking van de vleeskeuringverordening voor de gemeente
's-Graveland alsmede besluit tot vaststelling van uitvoeringsvoorschrien der
vleeskeuringverordening , 1966 - 1988

1593

Beëindiging van deelname aan de gemeenschappelijke regeling inzake de schng en de
exploitae van een destructor te Purmerend wegens liquidae van genoemde destructor ,
1968-1970

2.11 Zorg voor postale voorzieningen en telecommunicae
1798-1798

Verlening toestemming aan nutsbedrijven voor het leggen, uitbreiden en verbeteren van
telefoonkabels en leidingen , 1966-1989
1798

Verlening toestemming aan PTT , 1988-1989

1035

Vaststelling en wijziging van de verordening inzake de aansluing op gemeentelijke
centrale antenne-installaes in de bestemmingsplannen Groenhoven I en Groenhoven II ,
1969-1970

1143

Aanleg, exploitae en instandhouding van een centraal antennesysteem in Kortenhoef
en Ankeveen, alsmede de inning van abonnementsgelden en overname van beheer van
woningbouwvereniging Volkshuisvesng , 1975-1984

1141

Overname en voortzeen van de woningbouwvereniging Volkshuisvesng van het beheer
van de centrale antenne inrichngen , 1979-1985

1615

Standpuntbepaling inzake nut, noodzaak en ﬁnanciering van regionale omroep in NoordHolland , 1979 - 1987

1144

Instemming met en verlening van medewerking aan de oprichng, samenstelling en
huisvesng van de Schng Algemene Radio Omroep 's-Graveland , 1984-1987

1731

Vaststelling van het besluit tot wijziging van de etherfrequene van de Schng Algemene
Radio Omroep 's-Graveland en overname van de muzieklijn van de ABOS ten behoeve van
de uitzending van raadsvergaderingen , 1988-1992
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2.02 Ruimtelijke ordening
2.02.01 Planologische ontwikkeling, streekplan, structuurplan
1700

Vaststelling van de procedureverordening planschadevergoeding 's-Graveland , 1966-1967

1038

Verlenen van een opdracht aan Bureau voor sociaal-economisch en stedenbouwkundig
onderzoek J. Kwantes te Hilversum voor het samenstellen van een sociograﬁsch rapport
ten behoeve van de ontwikkeling van stedenbouwkundige plannen door de gemeente 'sGraveland , 1967-1968

1044

Notulen van de vergaderingen van de stedenbouwkundige werkgroep 's-Graveland ,
1967-1970

2082

Overleg met de bouwcombinae Lisman-Dijkhuis ten aanzien van door de
bouwcombinae te ontwikkelen bouwacviteiten in het plan Groenewoud als onderdeel
van bestemmingsplan Groenhoven III , 1969 - 1979

2075

Ontwikkeling van plannen tot woningbouw in Ankeveen , 1971-1985

2383

Verkrijging van rapporten over en overleg inzake de toekomsge ontwikkeling van
Ankeveen in het kader van de problemaek van de kleine kernen , 1974 - 1988

1224-1224

Vaststelling van het Structuurplan Ankeveen , 1976-1979
1224

2200-2200

Vaststelling van het Structuurplan Ankeveen , 1976-1979
2200

2199-2199

Plankaarten , 1976

1

Vaststelling van het Structuurplan Ankeveen , 1976-1979
2199

1801

Ontwikkeling van de Structuurnota Ankeveen , 1976

Deﬁnief plan, bezwaren en alternaef plan , 1976-1979

1

Ingetrokken subsidieaanvraag provinciaal smuleringsfonds stads- en dorpsvernieuwing
voor herinrichng perceel grond hoek Schts End en de A. Voetlaan te Ankeveen in het
kader van de toekomsge ontwikkeling en structuur van Ankeveen , 1981

2.02.03 Ontsluing en exploitae van gronden
2372-2373

1337-1337

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in delen van uitbreidingsplan Munniksveen-West , 1961-1984
2372

Aangaan van exploitaeovereenkomsten met de heer A.A.
Dijkhuis, aannemer te Hilversum betreﬀende de bouw van
woningen aan de E. Mooylaan-Zuid en E. Blocklaan-West ,
1961-1971

2373

Onderzoek door de Commissie van onderzoek Van Nes van
Meerkerklaan naar de exploitae van de gronden gelegen aan de
Van Nes van Meerkerklaan , 1966-1984

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in een gedeelte van bestemmingsplan Ankeveen Dorp , 1966-1972
1337

2932-2932

1

Berekening van de kostprijs voor bouwrijpe gronden, alsmede
opzet van de exploitae , 1969, Einddatum_sub 1972

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in een gedeelte van bestemmingsplan Ankeveen Dorp , 1966-1972
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2932

Voorbereiding voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouw , 1966-1972

2375

Vaststelling van de exploitaeverordening 1968 en de toepassing ervan alsmede juridisch
advies over het claimen van rente bij te late betaling van gelden , 1966 - 1982

2994-2995

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Groenhoven I , 1967-1974

1333-1333

2994

Fase I uitwerking bestek 1967-5 opspuiten van zand , 1967-1968

2995

Fase II uitwerking bestek 1967-5 aouw van de straataanleg, de
straatverlichng en de beplanng , 1969-1974

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van
de bouwexploitae in de omgeving van de Slenkweg in bestemmingsplan Slenkweg ,
1967-1979
1333

2933-2933

Berekening van de kostprijs voor bouwrijpe gronden, alsmede
opzet van exploitae voor de 1e wijziging en de aanvulling ,
1968-1979

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van
de bouwexploitae in de omgeving van de Slenkweg in bestemmingsplan Slenkweg ,
1967-1979
2933

Voorbereiding voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
werkzaamheden , 1967-1970

1342

Berekening van de kostprijs voor bouwrijpe gronden in bestemmingsplannen OudKortenhoef en Moleneind, alsmede de exploitaeopzet , 1968-1970

2996-2997

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Groenhoven II , 1968 - 1985

2123-2124

1474

2996

Fase I, kredietverlening, aanbesteding en gunning van bestek en
voorwaarden nummer 1969-1 voor het leggen van rioleringen
en het aanbrengen van verhardingen met bijkomende werken ,
1968-1971

2997

Fase II, kredietverlening voor, bouwrijp maken en inrichten van een
tweetal binnenpleintjes gelegen tussen de Julianalaan  Elzenhof
respecevelijk Lepelaarlaan  Roerdomplaan alsmede overname
van het onderhoud van het groen van een van de binnenpleintjes
nabij de Lepelaarlaan , 1971-1974, 1985

Voorbereiding voor exploitae van gronden in winkelcentrum Meenthof , 197 - 1977
2123

Onderzoek parkeerproblemaek deel I , 1970-1973

2124

Onderzoek parkeerproblemaek deel II , 1973-1974, 1977

Aanbesteding en gunning van bestek en voorwaarden nr. 1970-1 en 1970-3 voor het
uitvoeren van grondwerken in de omgeving van de Kerklaan te 's-Graveland in het
bestemmingsplan Groenewoud , 197 - 1978
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2382

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer G. Pos van een woning aan
de Kortenhoefsedijk nr. 97; overdracht om niet van een eeuwig durend recht van erfpacht
van een strook grond; met bewijs van eigendom , 1970-1980

2998

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in de omgeving van de Kerklaan in bestemmingsplan Groenhoven III ,
1971-1975

1161

Notulen van de vergaderingen van de Commissie beroepschrien ex. Art. 190 lid 3 van de
bouwverordening , 1971-1976

1048-1048

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Groenhoven I, 2e herziening , 1972-1982
1048

2504-2504

1

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Groenhoven I, 2e herziening , 1972-1982
2504

1178-2011

Aanbesteding, gunning en oplevering van het bouwrijp maken
en exploiteren door Bouwbedrijf Mokveld Maarssen van
bouwterreinen, alsmede overdracht van het eigendom van de
percelen , 1973-1982

Voorbereiding en kredietverlening voor de het verrichten
van grondwerken en de aanleg van een brandriool voor de
bluswatervoorziening op industrieterrein De Slenk , 1972,
1975-1978

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae van een terrein gelegen aan de Elbert Mooylaan in bestemmingsplan De
Gaard , 1973-1979
1178

Exploitae en bouw- en woonrijp maken van het terrein ,
1973-1979

2009

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met B.V.
Iniaeouw, maatschappij tot ontwikkeling van gemeentelijke
bestemmingsplannen , 1973

2010

Aan- en verkoop van gronden, straten en wegen met bewijzen van
eigendom, alsmede het vesgen van een erfdienstbaarheid ten
behoeve van de bouw van een transformatorstaon , 1974-1981

2011

Verslagen van bouwvergaderingen, bijkomende werken en
ﬁnanciële overzichten , 1973-1982

2211

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door B.V. Iniaeouw van enkele
woningen aan de mr. J.C. Buhrmanlaan te Ankeveen; vaststelling van bestek en
voorwaarden nummer 1973-2 voor het bouwrijp maken en de exploitae van 2e kwadrant
Ankeveen , 1973 - 1980

1085

Exploitae van een bouwterrein aan het Zuidereinde sece B nr. 1468 en 1473 (ged.) te 'sGraveland , 1974-1987

1080

Verlening medewerking aan exploitae door J. de Wit van een bouwterrein aan de
Koninginneweg 26 te Kortenhoef , 1975-1976

1052

Exploitae en bouw van 3 woningen aan de Herenweg sece B nr. 2603 (ged) te 'sGraveland , 1975-1976
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1087

Exploitae van een bouwterrein aan het Noordereinde sece A nr. 996 te ;'s-Graveland ,
1975-1976

1086

Exploitae van een bouwterrein aan het Noordereinde sece A nr 1102 (ged) te 'sGraveland , 1975-1976

1082

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door J. van Puen van een bouwterrein
aan de Kortenhoefsedijk 63-64 te Kortenhoef , 1975-1976

1083

Exploitae van een bouwterrein aan de Emmaweg sece B nr. 3786 te Kortenhoef ,
1975-1980

1081

Verlening medewerking aan exploitae door D. Brouwer van een bouwterrein aan de
Cannenburgerweg 71 te 's-Graveland , 1976-1977

2369-2369

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Munniksveen-West in de woonkern van Kortenhoef ,
1976-1987
2369

2805-2805

1

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Munniksveen-West in de woonkern van Kortenhoef ,
1976-1987
2805

2370-2370

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met B.V. Iniaeouw
uit Soest voor de bouw van 13 woningen; bestek en voorwaarden
nummer 1979-04w voor het bouwrijp maken van het
bestemmingsplan Munniksveen-West gelegen in de woonkern
Kortenhoef , 1977-1987

Berekening kostprijs voor en exploitae van uitwerkingsplan
woongebied , 1976-1980

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in bestemmingsplan Munniksveen-West in de woonkern van Kortenhoef ,
1976-1987
2370

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met B.V. Iniaeouw
uit Soest; bestek en voorwaarden nummer 1980-03w voor het
bouwrijp maken van het bestemmingsplan Munniksveen-West
gelegen in de woonkern Kortenhoef , 1977-1987

1231

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door P. Dijkhuis jr. van een woning met
tuinmuren en garage op perceel B 3854 en B 3855 aan de Kerklaan , 1976

1088

Exploitae van een bouwterrein aan de Schtse Kade 46 te 's- Graveland , 1977-1978

2207

Verlening medewerking aan exploitae en restaurae door de heer P.A.E. Renardel de
Lavalee van het pand Noordereinde 199-200 , 1977-1978

2210

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heren P.W.J.M. Kroegman en
J.N.M. Kroegman van een garagebedrijf aan de Schtse Kade 47 , 1977-1979

2122

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door ﬁrma A. Boomgaard & Zn. van een
loods aan de Loodijk ten behoeve van het aannemingsbedrijf , 1978-1979

2208

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer A. Broekhuis van een
woonhuis en garage met stal aan de Kortenhoefsedijk 2829; overname om niet van de
heer A. Broekhuis van een perceel grond voor Kortenhoefsedijk 2829; met bewijs van
eigendom , 1978-1979
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2206

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer N.J. Stomphorst, directeur
van Bonzo's Bouwbedrijf B.V., van een bedrijfswoning aan de Cannenburgerweg 63b ,
1978-1981

2209

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer J. Blom van een woning
en garage aan de Kortenhoefsedijk 9495; overname om niet van de heer J. Blom van
een perceel grond gelegen voor Kortenhoefsedijk 9495; met bewijs van eigendom ,
1978-1981

1691

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door G.E.J. van der Aar van twee
woonhuizen aan het Schts End 68 en 70 te Ankeveen , 1979-1981

2379

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer J. Haamp van een woning
op perceel Emmaweg 64 alsmede aankoop van een stukje berm en openbare weg aan de
Emmaweg van de heer Haamp; met bewijs van eigendom , 1979-1981

1475

Voorbereiding, kredietverlening en opdrachtverlening voor het gedeeltelijk bouwrijp
maken van het terrein rond de gemeentewerf in bestemmingsplan Gemeentewerf te
Kortenhoef , 1979 - 1989

2384-2386

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in de noordlob van bestemmingsplan De Gaard , 1979 - 1989
2384

Besprekingen, grondonderzoek, vergunningen waterschap, bestek
nummer 7913 voor de bouw van 32 kleine wooneenheden aan de
Bernard van Beeklaan , 1979-1981

1

2385

Exploitaeovereenkomst met Hucom te Driebergen-Rijsenburg,
bestek en voorwaarden 1980-05W bouwrijp maken , 19821984

1

2386

Bouwvergaderingen, overdracht om niet door Hucom van
een perceel grond aan de Bernard van Beeklaan, oplevering,
bijkomende werken, grondonderzoek 1988 kwaliteit grondwater
Bernard van Beeklaan , 1981-1986, 1989

2376

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer W.E. van Buuren van een
schuur voor zijn tuinbouwbedrijf aan de Cannenburgerweg in 's-Graveland , 1979

2377

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heren E.A. en J.J.B. van Buuren
van een tuinbouwschuur aan de Cannenburgerweg 63 in 's- Graveland , 1979

2378

Verlening medewerking aan exploitae en verbouw door Autobedrijf Ton Loogman B.V.
van het pand Koninginneweg 63 tot garagebedrijf , 1980-1981

2381

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door de heer A. van Lindenberg van
een bedrijfswoning bij een veehouderijbedrijf aan de Cannenburgerweg tegenover nr. 2 ,
1980-1981

2388-2388

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in plan Kortenhoefsedijk-Kerklaan , 1980-1988
2388

2797-2797

Exploitaeovereenkomst, grondtransaces, bouwvergaderingen,
opneming, levering straten, stoepen en groenstroken , 1983-1988,
1995

1

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in plan Kortenhoefsedijk-Kerklaan , 1980-1988
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2797
2526-2526

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in plan Kortenhoefsedijk-Kerklaan , 1980-1988
2526

2387-2387

Kostprijsberekening; exploitaeberekening en verkavelingplan ,
1980-1984

Bouwrijp maken, aanleg doorspoelriolering, aanleg centraal
antennesysteem , 1982-1986

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae in plan Kortenhoefsedijk-Kerklaan , 1980-1988
2387

Tekeningen , 1981-1985

1

2993

Voorbereiding, opdrachtverlening en uitvoering van technische omschrijving nummer
1981-01w voor het bouwrijp maken van de omgeving van 6 te bouwen woningen aan het
Zuidereinde te 's-Graveland , 1981-1982

2073-2073

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae van het FAK-terrein aan de Emmaweg, Zuidsingel en Reigerlaan te
Kortenhoef , 1981-1988
2073

2380-2380

Aankoop van het FAK-terrein opstellen van plannen tot
ontwikkeling van het terrein , 1981-1986

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae van het FAK-terrein aan de Emmaweg, Zuidsingel en Reigerlaan te
Kortenhoef , 1981-1988
2380

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met bouwbedrijf
Roelofs en Haase B.V. te Rijssen voor de bouw van 24 woningen;
bestek en voorwaarden nummer 1986- 01w voor het bouw- en
woonrijp maken daarvan , 1983-1988

2083

Verlening medewerking aan exploitae en bouw door J. Aantjes, Oud-Beijerland van
vijf premiekoopwoningen aan de Arnoud Voetlaan in Ankeveen; verkoop percelen aan
burgers met kriek van de gemeenteraad op de toewijzing en de bouw van de woningen ,
1982-1983

2371

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met de Schng Over de drempel te Bussum
ten behoeve van de bouw van 18 woningen aan de Pieter v.d. Leelaan , 1983-1985

2374

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met Ter Steege's Ontwikkelingsmaatschappij
te Rijssen ten behoeve van de bouw van 7 woningen langs de Koninginneweg en Bernard
van Beeklaan alsmede ruiling van percelen grond voor de verkrijging van een betere
grondexploitae; Met afschri van een notariële akte van ruiling van een perceel grond ,
1983-1985

1169

Exploitae en bouw van 35 woningen aan het Schts End te Ankeveen , 1984-1991

1167

Exploitae, bouw en de verkoop van 6 woningen aan Zuidereinde 258 t/m 268 (even) te
's-Graveland , 1985-1990

1504

Verlening medewerking aan exploitae door de heer D.J.J. Kuijper van een perceel grond
aan de Emmaweg te Kortenhoef, alsmede poging tot ontbinding van de overeenkomst
omdat op het perceel geen woning gebouwd mag worden , 1986 - 1989

1776

Ontwikkeling van woningbouwplannen voor het gebied ten zuiden van de Zuidsingel te
Kortenhoef , 1986-1989
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2084

Aangaan van een exploitaeovereenkomst met Visser Bouw Maatschappij, Hilversum ten
behoeve van de bouw van woningen op het terrein van de School met de Bijbel; verkoop
van grond en bestek en voorwaarden nummer 1987-03w voor het bouwrijp maken van
het terrein van de voormalige School met de Bijbel voor de bouw van 19 woningen aan de
Emmaweg te Kortenhoef , 1986-1989

1673-1677

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouwexploitae van het voormalig terrein van Bang en Olufsen aan de Koninginneweg ,
1986-1992

1197-1197

1673

Aangaan van een overeenkomst met Ruprovast Deventer B.V. en
vaststelling van het bestek nr. 1-1992 voor het bouw- en woonrijp
maken van het terrein , 1991-1992

1674

Uitvoering van bestek nr. 1-1992 voor het bouw- en woonrijp
maken alsmede vergunningen verleend voor het uitvoeren van
kabel- en leidingwerken , 1991-1992

1675

Medewerking verleend aan de planontwikkeling , 1986-1991

1676

Besprekingen met omwonenden; behandeling van
bezwaarschrien alsmede verweer in een schorsingsverzoek 
verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State , 1987,
1991-1992

1677

Aangaan van een koop- en verkoopovereenkomst van gronden
voor de realisering van 3 sociale huurwoningen met de
woningbouwvereniging Volkshuisvesng alsmede besluit tot
het verlening van geldelijke steun voor de genoemde woningen
(complexnr. GPNH 54507) , 1991-1992

Voorbereiding voor, exploitae en bouw van 17 woningen aan de Koninginneweg en aan
de van Pellecomhof te Kortenhoef , 1988-1990
1197

2081-2081

1

Voorbereiding voor, exploitae en bouw van 17 woningen aan de Koninginneweg en aan
de van Pellecomhof te Kortenhoef , 1988-1990
2081

1697

Verkrijging gegevens betreﬀende de bodem en aangaan
exploitaeovereenkomsten en grondtransaces , 1988-1990

Kredietverlening en voorbereiding voor, uitvoering en oplevering
van het bouwrijp maken volgens bestek nummer 1988-06w
met bijkomende werken op het terrein van de voormalige
Beatrixschool , 1988-1990

Overleg inzake en uitwerking van het bestemmingsplan De Gaard; verkoop perceel grond
aan de woningbouwvereniging Volkshuisvesng; besluit tot beschikbaarstelling van
geldelijke steun alsmede kredietverlening en uitvoering bouwrijp maken, een en ander
ten behoeve van de bouw van zesen aanleunwoningen aan het verzorgingscentrum
Oudergaard , 1988-1991

2.02.02 Uitbreiding- en bestemmingsplannen
1348-1348

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging goedkeuring voor bestemmingsplan Groenhoven
I , 1966-1982
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1348

2793-2793

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland voor bestemmingsplan Groenhoven I,
alsmede van de eerste herziening , 1966-1968, 1969-1970

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging goedkeuring voor bestemmingsplan Groenhoven
I , 1966-1982
2793

Goedkeuring van de exploitaeopzet alsmede herziening van
de exploitaeberekeningen als gevolg van de wijzigingen in het
bestemmingsplan , 1967-1975, 1982

2794

Vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan Groenhoven II
alsmede exploitaebegrong , 1967-1969

1331-1401

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Slenkweg, alsmede voor de wijziging en de aanvulling daarvan , 1967-1977
1331

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor bestemmingsplan
Slenkweg , 1967-1972

1332

Vaststelling en verkrijging van goedkeuring voor de 1e wijziging
met aanvulling van bestemmingsplan Slenkweg , 1976-1977

1401

Voorbereiding van de 1e wijziging met aanvulling van
bestemmingsplan Slenkweg , 1972-1976

1008

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan 's- Graveland, alsmede de
onthouding van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ,
1968-1970

2796

Vaststelling van en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van NoordHolland voor het bestemmingsplan Van Nes van Meerkerklaan , 1969-1971

1328

Vaststelling van aanvullende voorschrien bij vigerende uitbreidingsplannen en
bestemmingsplannen , 1970-1976

1340-1340

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
1340

2790-2792

2618-2619

Brief van bureau voor stedenbouw ir. F.J. Zandvoort BV houdende
de aanbieding van het concept bestemmingsplan , 1975

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
2790

Overleg en inspraakprocedure , 1970-1978

2791

Vaststelling van het bestemmingsplan , 1976-1978

2792

Kaarten , 1975-1976

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
2618

Vaststelling van de aanvullingen op de planvoorschrien , 1978,
1980-1984

2619

Behandeling van bezwaarschrien ingediend tegen het
ontwerpplan , 1976-1977
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1775-1775

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
1775

1687-1687

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
1687

1686-1686

Vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied I het Wijde Blik
tweede herziening en verkrijging van een uitspraak van de Raad
van State houdende vernieging van het besluit tot vaststelling ,
1985-1989

Plankaart bladen 1 en 2 , 1974

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Buitengebied I Het Wijde Blik , 1970-1989
1686

Verkrijging van een gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland en van de Kroon , 1978-1982

1335

Vaststelling van de wijziging van de parele herziening van uitbreidingsplan-in-onderdelen
aan de Herenweg te Ankeveen , 1971-1972

1349

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Groenhoven I, 2e herziening , 1971-1975

2795

Vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor het bestemmingsplan Groenhoven III
alsmede exploitaeopzet , 1971 - 1976

2613

Opstellen van een saneringsplan voor de woningen Zuidereinde 588, 589 en 590 te 'sGraveland , 1971 - 1980

1339

Vaststelling van aanvullingen op uitbreidingsplan-in- onderdelen Ankeveen-Dorp, alsmede
planvorming middels een schetsontwerp voor de uitbreiding van het tweede quadrant ,
1971

1334-1516

Voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplan De Gaard , 1972-1980

2601-2601

1334

Voorbereiding van het ontwerpplan stopzeng van de
planvorming hieromtrent , 1972-1974

1516

Bezwaarschrien alsmede verlening van verklaringen ex art. 19
WRO en art. 50 Woningwet , 1973-1974

Voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplan De Gaard , 1972-1980
2601

1743-1743

Vaststelling , 1974-1976, 1980

Voorbereiding en vaststelling van bestemmingsplan De Gaard , 1972-1980
1743

Tekeningen , 1972-1974

2121

Structuurschets Munniksveen , 1972

2799

Schetsontwerpen van bestemmingsplan Meenthof - Hoﬂaan , 1974-1975

1671-1671

Vaststelling van het bestemmingsplan Kortenhoef te Kortenhoef , 1975-1977
1671

1672-1672

Vaststelling van het ontwerpplan , 1975-1976

Vaststelling van het bestemmingsplan te Kortenhoef , 1975-1977
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1672
2605-2607

2801-2801

Voorbereiding, vaststelling en wijziging van het uitwerkingsplan Noordlob De Gaard , 1976
- 1985
2605

Voorbereiding van het uitwerkingsplan , 1976-1980

2606

Vaststelling en wijziging van het uitwerkingsplan , 1980, 1983,
1985

2607

Vaststelling kostenberekening en verkrijging van verklaring
van geen bezwaar van het Ministerie van Volkshuisvesng en
Ruimtelijke Ordening , 1978-1981

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Koninginneweg e.o., alsmede
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland , 1976-1985
2801

2800-2803

2602-2604

2610-2612

2608-2609

Vaststelling van het deﬁnieve plan , 1976-1977

Behandeling van bezwaarschrien ingediend bij de gemeenteraad
en verweer in beroepschrien ingediend bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland , 1977-1978

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Koninginneweg e.o., alsmede
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland , 1976-1985
2800

Voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan alsmede
inspraakprocedure , 1976-1979

2802

Onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland aan het bestemmingsplan alsmede beroep op de
Kroon door de gemeente , 1978-1982, 1985

2803

Berekening Exploitaeopzet bestemmingsplan Koninginneweg en
omgeving , 1977

1

Voorbereiding, vaststelling en wijziging van het bestemmingsplan Buitenplaatsen, later
genaamd Oud 's- Graveland , 1976-1988
2602

Ingekomen bezwaarschrien tegen het ontwerpbestemmingsplan
Oud 's-Graveland , 1978

2603

Voorbereiding van het bestemmingsplan , 1976-1980

2604

Vaststelling van het bestemmingsplan , 1978

Voorbereiding, vaststelling en wijziging van het bestemmingsplan Buitenplaatsen, later
genaamd Oud 's- Graveland , 1976-1988
2610

Herziening 1985 van het bestemmingsplan , 1984-1986

2611

Uitwerking van een woningbouwplannetje voor de woonvlek
Zuidereinde , 1977-1980

2612

Voorbereiding, vaststelling en goedkeuring van de herziening 1987
van het bestemmingsplan , 1987-1988

Voorbereiding, vaststelling en wijziging van het bestemmingsplan Buitenplaatsen, later
genaamd Oud 's- Graveland , 1976-1988
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2608

Gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeerde Staten van NoordHolland van het bestemmingsplan alsmede beroepsprocedure bij
de Raad van State , 1978-1984

2609

Plankaarten horende bij het besluit tot gedeeltelijke goedkeuring
van het bestemmingsplan , 1980

4

2598

Nota van het college van B en W betreﬀende de samenhang tussen de
stedenbouwkundige acviteiten en de ﬁnanciën alsmede kredietverlening ten behoeve
van de dekking van een tekort in het maken van bestemmingsplannen , 1977-1978

2804

Voorbereiding en vaststelling van het uitwerkingsplan woongebied van het
bestemmingsplan Munniksveen-West , 1978-1979

1350-1351

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor
bestemmingsplan Kortenhoefsedijk- Kerklaan en voor de uitwerkingsplannen , 1979-1986

2614-2615

1350

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van gedeeltelijke
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland voor
bestemmingsplan Kortenhoefsedijk-Kerklaan , 1982-1984

1351

Voorbereiding, vaststelling van gedeeltelijke intrekking en
verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van NoordHolland voor de uitwerkingsplannen , 1983-1986

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van gedeeltelijke goedkeuring voor
bestemmingsplan Kortenhoefsedijk-Kerklaan en voor de uitwerkingsplannen , 1979-1986
2614

Voorbereiding van het ontwerpplan , 1979-1981

2615

Ontwerp bestemmingsplan en verkrijging en beantwoording
reaces in, alsmede nota van aanvullingen en wijzigingen gemaakt
naar aanleiding van de ontvangen reaces , 1980-1981

1352

Voorbereiding, vaststelling en verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland voor bestemmingsplan Gemeentewerf aan de Kortenhoefsedijk ,
1979-1987

1346-1403

Voorbereiding, vaststelling van en verkrijging van goedkeuring voor bestemmingsplan
Ankeveen 1983 , 1980-1988
1346

Voorbereiding en vaststelling en behandeling van daaruit
voortvloeiende bezwaarschrien van bestemmingsplan Ankeveen
1983 , 1985

1347

Verkrijging van goedkeuring van Provinciale Staten van NoordHolland voor bestemmingsplan Ankeveen 1983, en verweer in het
Kroonberoep tegen het goedgekeurde plan , 1986-1988

1402

Voorontwerp en vooroverleg ter voorbereiding van
bestemmingsplan Ankeveen 1983 , 1980-1984

1403

Voorbereiding en aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan
Ankeveen 1983 , 1984-1985

2507

Ontwerp herziening van het bestemmingsplan van Nes van Meerkerklaan , 1983

2798

Ontwerp en vaststelling van het bestemmingsplan Bebouwingsregeling erven en tuinen
bebouwde kom Kortenhoef , 1984-1987
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1084

Vaststelling van het uitwerkingsplan woonbestemming Ankeveen en verkrijgen
goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland , 1989

2.15 Onderwijs
2.15.01 Organisae van het onderwijs
2528-2530

2531-2532

1602-1602

Vergoedingen aan besturen van bijzondere kleuterscholen, model BK9 en vaststelling
lokaal- en kleutervergoeding alsmede vijaarlijkse afrekening , 1966-1984
2528

Over de jaren 1966 t/m 1972 , 1966-1974

2529

Over de jaren 1973 t/m 1975 , 1974-1982

2530

Over de jaren 1976 t/m 1982 , 1977-1984

Vergoedingen aan de besturen van de bijzondere scholen in de kosten van het lager
onderwijs , 1966-1984
2531

Over de jaren 1966 t/ 1973, met vijaarlijkse afrekeningen ,
1966-1976

2532

Over de jaren 1974 t/ 1982, met vijaarlijkse afrekeningen ,
1974-1984

Staten houdende opgaven door de scholen van het aantal leerkrachten en leerlingen op
de teldata 16 januari, 16 april  mei en 16 september  oktober , 1966-1989
1602

2566-2566

Staten houdende opgaven door de scholen van het aantal leerkrachten en leerlingen op
de teldata 16 januari, 16 april  mei en 16 september  oktober , 1966-1989
2566

2523-2523

1970-1973

Staten houdende opgaven door de scholen van het aantal leerkrachten en leerlingen op
de teldata 16 januari, 16 april  mei en 16 september  oktober , 1966-1989
2517

2247-2247

1964-1969

Staten houdende opgaven door de scholen van het aantal leerkrachten en leerlingen op
de teldata 16 januari, 16 april  mei en 16 september  oktober , 1966-1989
2523

2517-2517

1983-1989

1978-1982

Staten houdende opgaven door de scholen van het aantal leerkrachten en leerlingen op
de teldata 16 januari, 16 april  mei en 16 september  oktober , 1966-1989
2247

1974-1977

2567

Staten houdende opgave van het aantal leerlingen en de vakken waarin lesgegeven wordt
aan de openbare lagere scholen , 1967 - 1983

1610-1610

Vaststelling van het bedrag per leerling volgens art. 55bis en 55quater van de L.o.wet voor
de openbare lager scholen , 1967 - 1985
1610

2571-2573

1985

Vaststelling van het bedrag per leerling volgens art. 55bis en 55quater van de L.o.wet voor
de openbare lager scholen , 1967 - 1985
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2571

1967-1977

2572

Alsmede de ﬁnanciële gevolgen van de weigering van de
staatssecretaris van Onderwijs om toepassing van art.
55quater van de L.o.wet m.b.t. de Linde- en de Burgemeester
Wildeboerschool , 1978-1980

2573

Alsmede beroepen ingesteld door de Schng Katholiek Kleuter en
Basisonderwijs en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs
tegen besluiten tot vaststelling van het bedrag per leerling ,
1981-1982

1389

Besluit tot instandhouding en opheﬃng openbare lagere school Burgemeester
Wildeboerschool te Kortenhoef , 19681985

2539

Visie van de inspecteur van het lager onderwijs over de organisae en het funconeren
van het openbaar lager onderwijs in de gemeente , 1968

2205

Vaststellen van een regeling voor het bijzonder onderwijs ten behoeve van het
verstrekken van een vergoeding van administraeve kosten bij een aantal investeringen ,
1972

2518

Aanname door de raad en wijziging van de onderwijsnota 1975 alsmede
onderwijsprognoses , 1975-1979

2540

Prognose van het leerlingenaanbod van de kleuterscholen in Ankeveen voor de jaren 1975
t/m 1979 , 1975

2524

Noes betreﬀende de begrong 1978 van de kosten van het kleuteronderwijs , 1977

2345

Vergoeding van schngs- en exploitaekosten voor het openbaar en bijzonder
kleuteronderwijs over de periode 1983-1985 , 1980-1988

1074

Verslagen van besprekingen met schoolhoofden en bijzondere schoolbesturen ,
1981-1983

1533

Deelname aan de Dr. J.F. van Hengel Schng voor Studie- en Beroepskeuzebegeleiding
alsmede beëindiging van de gebruikmaking van een deel van de diensten als gevolg van
het deelnemen in de nieuwe Schng Schoolbegeleidingsdienst voor het Gooi e.o. ,
1981-1985

1521

Vaststelling van het spreidingsplan toekomsge basisscholen alsmede mededelingen
ontvangen van bijzondere scholen omtrent de vorming van bijzondere basisscholen ,
1983-1985

2339

Vaststelling van de geschillenregeling schoolwerkplan, instemming met afwijkingen van
het lesrooster en deelname aan het acveringsplan 19831984 van het Ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen van de openbare lagere Curtevenneschool te Kortenhoef ,
1983-1987

2341

Instandhouding van de R.-K. Maria Gorekleuterschool te Ankeveen , 1983

2346

Vergoeding van schngs- en exploitaekosten voor het openbaar en bijzonder lager
onderwijs over de periode 1984-1985 , 1984-1985

1611

Vaststelling van de voorschoen exploitaevergoeding als bedoeld in arkel 101 der
Lageronderwijswet voor het bijzonder lager onderwijs voor de periode 1 januari t/m 31
juli 1985 alsmede vaststelling van de bedragen per leerling , 1985-1988
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1526

Vaststelling van het aantal overschrijdingsuren vakonderwijs; aanstelling van
bovenschoolse vakleerkrachten voor lichamelijke oefening , 1985-1992

1392

Aangaan van overeenkomsten met de gemeente Hilversum voor de gezamenlijke
uitvoering en organisae van volwasseneducae , 1986-1988

1518

Deelname van de OBS Curtevenne aan het Comeniusproject en kredietverlening voor de
aanschaf van verrijdbare computertafels , 1989-1992

2.15.03 Bevordering van onderwijs en studie
2520

Benoeming van leden en werkzaamheden van de commissie tot wering van
schoolverzuim , 1966-1969

2569

Besluit tot aanstelling van een gymnasekleraar voor het basisonderwijs; vaststelling van
het getal wekelijkse lesuren vakonderwijs en het aantal klokuren per weelijk verplichte
onderwijzer aan de openbare scholen voor gewoon lager onderwijs dat zal worden
gegeven boven de rijksvergoedingnorm , 1969-1982

2203-2203

Aanwijzing en eedsafneming van ambtenaren belast met de controle op de naleving van
de Leerplichtwet , 1969-1990
2203

2332-2332

1986-1990

Aanwijzing en eedsafneming van ambtenaren belast met de controle op de naleving van
de Leerplichtwet , 1969-1990
2332

1969, 1974-1979, 1983

1617

Organisae van en kredietverlening voor het schoolzwemmen door de tweede en derde
klas van de lagere school, later de groepen 4 en 5 van de basisschool , 1975-1988

2202

Regeling van in- en afschrijving leerlingen en meldingen van mutaes door de
schoolhoofden in het kader van de leerplichoezicht , 1976-1979

2541

Vaststelling van de verordening subsidiëring godsdienst- en vormingsonderwijs openbare
lagere scholen en het geven van gesubsidieerd godsdienstonderwijs op de verschillende
openbare lagere scholen , 1976-1982

2343

Speel- en werkplan van de kleuterschool Curtevenne, het jaarverslag 1977-1978 alsmede
rapportage betreﬀende het aantal leerlingen , 1977-1982

2201

Correspondene met scholen over schoolverzuim als gevolg van vervroegde vakanes ,
1977-1990

1519

Vaststelling en intrekking van de studietoelageverordeningen 1979 en 1985 , 1979 - 1991

1308

Vaststelling van de verordening regelende de subsidiëring van het godsdienstonderwijs en
het vormingsonderwijs aan leerlingen van de openbare scholen , 1982-1983

2397-2397

Toezicht op de OBS Curtevenneschool , 1985-1998
2397

2396-2398

Schoolwerkplan , 1986-1988

1

Toezicht op de OBS Curtevenneschool , 1985-1998
2396

Acviteitenplannen , 1985-1998

2398

Vaststelling van de schoolwerkplannen , 1985-1993

1

2.15.05 Medezeggenschap van ouders
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2538

Instelling en opheﬃng van de schoolraad voor de openbare lagere scholen en notulen van
de vergaderingen van de schoolraad , 1967-1975

2519

Goedkeuring door het College van Burgemeester en Wethouders van de huishoudelijke
reglementen van de oudercommissies van de Curtevenne kleuterschool en de openbare
lagere scholen te Kortenhoef, 's-Graveland en Ankeveen alsmede twee noes over de
subsidiëring van de oudercommissies , 1967 - 1977

2331

Instelling en samenstelling van de gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar
onderwijs alsmede notulen van vergaderingen , 1975-1986

1323

Aansluing bij de Landelijke Geschillencommissie openbaar onderwijs , 1982-1983

2340

Verlening van toestemming tot het organiseren van verkiezingen voor de
medezeggenschapsraad van de Curtevenneschool alsmede kennisname van de
jaarverslagen van de medezeggenschapsraad , 1982-1989

1603

Vaststelling van het reglement voorlopige medezeggenschapsraden gemeentelijke scholen
en van het reglement voor de medezeggenschapsraad van de Curtevenneschool te 'sGraveland , 1982-1990

2.15.04 Rechtsposie onderwijzend personeel
2043

Wijziging van de verordening tot regeling van de vergoeding van verplaatsingskosten in de
gemeente 's- Graveland waarbij de verordening ook van toepassing verklaard word voor
het onderwijzend personeel van lager onderwijs en kleuteronderwijs , 1966

2527

Afgewezen verzoek om rijksvergoeding voor een boventallige leerkracht aan de openbare
lagere school te Ankeveen en haar eervol ontslag , 1974

1527

Vaststelling van de verordening betreﬀende de volgorde van afvloeiing van het
onderwijzend personeel van de openbare scholen voor basisonderwijs alsmede
vaststelling van de afvloeiingsvolgorde , 1983-1985

1813

Wijziging in de procedure met betrekking tot het benoemen en ontslaan van jdelijk
personeel , 1983 - 1985

1517

Deelname aan het CASO [Commissie Automasering Salarisadministrae Onderwijs]project ten behoeve van de salarisberekeningen van het onderwijzend personeel ,
1983-1989

2468

Berekening van de formaeplaatsen van de OBS Curtevenne voor de schooljaren
19891990 t/m 19911992 alsmede afschrien van een conceptbesluit tot vaststelling van
de afvloeiingsvolgorde en het ontslagvoornemen voor een leerkracht , 1985 - 1989

2336

Vaststelling van de formaeplaatsen in het basisonderwijs , 1985-1992

2467

Vaststelling van de sollicitaecode openbaar onderwijs , 1989

2.15.02 Zorg voor schoolgebouwen en -terreinen
2556-2557

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van een tweede Protestants-Christelijke
lagere school in Kortenhoef , 1956 - 1978
2556

Voorbereiding en kredietverlening , 1956-1957, 1962-1964, 1967,
1978

2557

Aanbesteding, gunning en oplevering van de vijlassige school ,
1968-1970
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2521

Bouw van de semi-permanente openbare kleuterschool Curtevenne in gebied
Munniksveen te Kortenhoef , 1959 - 1965

2544-2547

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw en het onderhoud van de Rooms-katholieke
noodkleuterschool aan de Pieter van der Leelaan te Kortenhoef , 1959-1973
2544

Voorbereiding, bouw en eerste inrichng , 1959-1968

2545

Kredietverlening voor het herstel van de betegeling van de
speelplaats en vervanging van de verwarming , 1966-1972

2546

Overleg met het schoolbestuur en kredietverleningen ten behoeve
van de bouw , 1966-1971

2547

Bestek met voorwaarden en tekeningen nummer 483 en
kostenraming , 1968-1969

2

2548

Opgaven van de behoee aan schoolruimten voor het kleuter lager onderwijs , 1959-1973

1760-1760

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van een tweeklassige, later zesklassige
openbare lagere school aan de J.H. Valkenburglaan , 1962-1973
1760

2554-2555

2550-2552

2549-2549

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van een tweeklassige, later zesklassige
openbare lagere school aan de J.H. Valkenburglaan , 1962-1973
2554

Inrichng speelplaats en beplanngsplan , 1970-1972

2555

Eerste inrichng van de school , 1970-1973

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van een tweeklassige, later zesklassige
openbare lagere school aan de J.H. Valkenburglaan , 1962-1973
2550

Bestek en tekeningen nummer 159, kostenberekening, verslagen
van besprekingen en bijkomende werken , 1968-1973

2551

Voorbereiding, aanbesteding, gunning en oplevering van
de uitbreiding van twee naar zes klassen volgens bestek en
voorwaarden nummer 159A , 1969-1972

2552

Aanbesteding, gunning, uitvoering en oplevering van de aanleg
van de elektrische installae volgens bestek 159A-E en centrale
verwarming volgens bestek 404 , 1969-1972

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van een tweeklassige, later zesklassige
openbare lagere school aan de J.H. Valkenburglaan , 1962-1973
2549

2848-2849

Opdrachtverlening voor het maken van een schetsplan voor een
zevenklassige lagere school , 1965-1969

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding en gunning
van de bouw , 1962-1964, 1967-1969, 1972

Bouw van een gymnaseklokaal achter de School met den Bijbel aan de Emmaweg nabij
de Julianaweg , 1967-1970
2848

Besluit tot schng van een gymnaseklokaal achter de School
met de Bijbel en aanschaf in huurkoop van Jarino N.V. van het
lokaal en kredietverlening voor de eerste inrichng , 1967-1970
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2849

Bestek met voorwaarden nummer G38A en tekeningen ,
1967-1969

2542

Kredietverlening voor en toezicht op de bouw van de protestants-christelijke
kleuterschool Prinses Beatrix aan de Koninginneweg  Barend Udolaan te Kortenhoef, met
bestek en voorwaarden nummer 67596 , 1967 - 1979

2574

Opzegging van de huur aan het R.-K. Kerkbestuur te Kortenhoef voor het gebruik van het
lokaal in het Sint Lambertushuis voor de openbare kleuterschool Curtevenne; verkrijging
van ontheﬃng voor het gebruik van de R.-K. kleuterschool als dependance voor een derde
klas alsmede overleg over de bestemming van de noodkleuterschool na nieuwbouw van
de openbare kleuterschool , 1967-1981

2568

Vaststelling van de vordering tot instandhouding van de openbare lagere Lindeschool
te Ankeveen alsmede verkrijging van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van NoordHolland op deze besluiten alsmede besluit tot opheﬃng van de Lindeschool per 1
augustus 1983 , 1967-1983

2441-2443

Kredietverlening voor en toezicht op de uitbreiding van de Rooms Katholieke Sint
Antoniusschool en nieuwbouw van de Rooms Katholieke Sint Lambertusschool beiden te
Kortenhoef , 1968 - 1987

2449-2449

2441

Overleg met o.a. onderwijsinspece en schng centrale
administrae voor het katholiek onderwijs, kredietverlening voor
nieuwbouw en inrichng kleuterschool , 1972-1979, 1982

2442

Bestek en tekeningen nummer 72-02 , 1975

2443

Eindafrekening met en verkoop perceel grond nabij de Pieter van
de Leelaan te Kortenhoef aan de Schng voor katholiek kleuteren basisonderwijs , 1978-1987

Kredietverlening voor en toezicht op de uitbreiding van de Rooms Katholieke Sint
Antoniusschool en nieuwbouw van de Rooms Katholieke Sint Lambertusschool beiden te
Kortenhoef , 1968 - 1987
2449

Raadsbesluiten tot het verlenen van medewerking aan de
uitbreiding en het verlenen van kredieten , 1968, 1972-1979

1

2522

Verkrijging van instemming van het bestuur van de Vereniging voor Christelijk
voorbereidend lager onderwijs te 's-Graveland en omgeving met de sloop van de oude
christelijke kleuterschool Prinses Beatrix aan de Koninginneweg te Kortenhoef , 1968

2558

Kredietverlening voor en toezicht op de verbouwing van de toileen en 1 klaslokaal en
de uitbreiding met een gemeenschapsruimte en een acviteitenlokaal van de Roomskatholieke lagere Sint Josephschool te Ankeveen , 1972-1977

2575

Vervanging van de verwarming in de Burgemeester Wildeboerschool; afwijzing door de
inspece voor het lager onderwijs van een verbouwing van de hoofdenkamer alsmede
principe-uitspraak medegebruik door de jeugdherberg de Karekiet , 1973-1976

2543

Kredietverlening voor en toezicht op de uitbreiding van de protestants-christelijke
kleuterschool Prinses Beatrix aan de Koninginneweg  Barend Udolaan te Kortenhoef met
een vierde klaslokaal, met bestek en voorwaarden nummer 76732 , 1975-1982

2559-2559

Bouw van de openbare Curtevennekleuterschool en de verbouw van de openbare lagere
Curtevenneschool ten behoeve van de fysieke integrae van de beide scholen aan de
Parklaan in Kortenhoef , 1975-1983
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2559
2560-2563

Voorbereiding , 1975-1977

Bouw van de openbare Curtevennekleuterschool en de verbouw van de openbare lagere
Curtevenneschool ten behoeve van de fysieke integrae van de beide scholen aan de
Parklaan in Kortenhoef , 1975-1983
2560

Planontwerp , 1976-1978

2561

Kredietverleningen en nacalculae , 1978-1983

2562

Verzoek aan ministerie om hogere bijdrage in de schngskosten
en AROB-procedure , 1978-1979

2563

Bouw en verbouw , 1980-1981

2525

Vervanging van de zonwering en enkele kozijnen van de openbare lagere
Curtevenneschool , 1976-1979

1520

Bekosging van culturele acviteiten uit de begrongspost voor bijzondere
onderwijsvoorzieningen , 1980-1982

2564

Bouw van een noodlokaal voor de derde klas van de openbare Curtevennekleuterschool ,
1982-1983

2616

Kredietverlening voor en toezicht op de uitbreiding van de Goede Herderschool te
Kortenhoef met vier lokalen en een speellokaal voor de integrae van de School met
de Bijbel, de Goede Herderschool en de Prinses Beatrixkleuterschool tot een nieuwe
basisschool genaamd Regenboogschool , 1983-1989

1546

In bruikleen geven aan de heer De Kwant van een herinneringsbord dat gemaakt is
ter gelegenheid van de heropening van de openbare lagere school De Lindeschool te
Ankeveen , 1983

2617

Kredietverlening voor en toezicht op de aanpassing van de Sint Jozefschool te Ankeveen
voor de integrae van de Sint Jozefschool en de Maria Gorekleuterschool tot een
nieuwe basisschool genaamd Jozef Lokinschool , 1984-1988

1528

Besluit dat vermeerdering van het aantal openbare basisscholen in de planperiode
niet nodig is om te voorzien in voldoende gelegenheid tot het volgen van openbaar
onderwijs en vaststelling van huisvesngsoverzichten openbare en bijzondere scholen en
overzichten vermeerdering huisvesng , 1984-1989

1688

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
uitbreiding van de Curtevennebasisschool te Kortenhoef met een ende permanent
lokaal , 1985-1987

2.15.06 Zorg voor gezondheid, veiligheid en ontspanning van leerlingen
2565

Kredietverlening voor de vergoeding van de vervoerskosten voor het vervoer van
kleuters van Ankeveen naar Nederhorst den Berg totdat de Rooms Katholieke Maria
Gorekleuterschool te Ankeveen in gebruik genomen is , 1968-1969

2570

Besluit tot vaststelling van de normen ex art. 13 van de L.o.wet 1920 ter bepaling van
de ouderbijdrage voor het vervoer van leerlingen in het buitengewoon lager onderwijs
alsmede regeling van de wijze van vervoer , 1969 - 1979

2533

Onderzoek naar de verstrekking van schoolmelk op de kleuter- en lagere scholen in de
gemeente , 1973-1976
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2535

Medewerking verleend aan het bestrijden van hoofdluis , 1973 - 1976

2537

Besluit tot het niet verstrekken van ﬂuortableen op scholen aan schoolkinderen maar tot
deelnemen aan verstrekking van ﬂuoridenmondspoeling , 1976 - 1981

2333

Instemming met wijziging en opheﬃng van de gemeenschappelijke regeling
schoolartsendienst district Huizen , 1976-1987

2334

Aansluing ten behoeve van de schoolbegeleiding bij de Schng Schoolpedagogische en
-Psychologische Dienst te Hilversum, later de Schng Schoolbegeleidingsdienst voor het
Gooi en Omstreken , 1976-1987

2534

Verstrekking subsidiegarane voor het organiseren van een creaeve dag voor alle 'sGravelandse scholen, welke uiteindelijk niet is doorgegaan; verlening van medewerking
aan de feestelijke manifestae van de Curtevennescholen , 1977 - 1980

2536

Vastlegging van bevoegdheid van verkeersbrigadiertjes , 1978-1979

2335

Vaststelling en intrekking van de verordening leerlingenvervoer gemeente 's-Graveland
1987 , 1987-1989

2669

Vaststelling en wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente 's-Graveland
1989 , 1989-1992

2.17 Zorg voor Landschaps- en natuurschoon
2.17.01 Zorg voor monumenten
2048-2049

1390-1391

2054-2055

Verlenen van subsidie aan de Nederlands Hervormde Kerk te Kortenhoef ten behoeve van
de restaurae van het kerkgebouw Kortenhoefsedijk 168 , 1966-1979
2048

Fase I, fundering noordgevel en dak , 1966-1969

2049

Fase II, overige restauraewerkzaamheden , 1968-1979

Instemming met, en subsidiëring van de restaurae van gebouwen , 1966-1985
1390

Straatnamen A t/m N , 19671985

1391

Straatnamen S t/m Z , 19861985

Verlenen van subsidie ten behoeve van de restaurae van het monument Schts End 1;
Het betre hier het Rechthuis of Regthuys te Ankeveen , 1966-1990
2054

Kredietverlening ten behoeve van het herstel van de fundering ,
1976-1990

2055

Overleg met betrekking tot de restaurae van de inrichng ,
1966-1972, 1985

1

2006

Vaststelling van de Monumentenlijst voor de gemeente 's-Graveland , 1967 - 1985

2622

Kennisgeving ontvangen van het ministerie van CRM betreﬀende plaatsing van de Toren
vna de Nederlands Hervormde kerk aan de Kortenhoefsedijk 168 op de monumentenlijst
alsmede kredietverlening voor herstelwerkzaamheden aan de toren, het uurwerk en de
kleine luidklok , 1967 - 1991

1575

Kennisnemiing van de plaatsing op de monumentenlijst en verlening van gemeentelijke
subsidie voor de restaurae van het pand Noordereinde 282 alsmede afgie van een
verklaring van geen bezwaar tegen een akte van hypotheekverlening op het recht van
erfpacht dat op dit perceel rust , 1969 - 1979
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2007

Beschikbaar stellen van subsidie voor de restaurae van huize Spanderswoud , 1969 1984

2056

Beheer en exploitae van het monument Regthuis, Schts End 1 te Ankeveen alsmede
vaststelling en wijziging van de verordening op de heﬃng en invordering van rechten voor
het gebruik van het Regthuis te Ankeveen , 1969-1990

1541

Verkrijging van rijkssubsidie en van subsidie van de Schng Naonaal Restauraefonds
voor de restaurae van het rooms-katholieke kerkgebouw te Kortenhoef en verlening van
gemeentelijke subsidie en uitbetaling van verkregen subsidies aan het Rooms Katholiek
Parochiebestuur Sint Anthonius van Padua ten behoeve van de restaurae van het
kerkgebouw alsmede afschrien van correspondene tussen het parochiebestuur en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg betreﬀende het verkrijgen van subsidie , 1975 1979

1530

Aanwijzing van bestuursleden namens de gemeente in het bestuur van de
Curtevenneschng , 1976 - 1990

1685

Verlening van subsidie aan schng Curtevenne voor de restaurae van panden
Boomkens aan Kortenhoefsedijk 173-174 en verlening medewerking aan het verkrijgen
van rijks- en provinciale subsidie voor de schng Curtevenne alsmede verkrijging van een
jaarlijkse bijdrage op grond van de beschikking geldelijke steun verbetering parculiere
woningen , 1977 - 1992

2051

Verlenen van subsidie ten behoeve van de restaurae van de monumenten Leeuwenlaan
5, 7, 9; Het betref hier de oranjerie bij, en huize Hilverbeek met ijskelder , 1979 - 1988

2053

Verlenen van subsidie ten behoeve van de restaurae van het monument Spanderswoud
6; Het betre hier boerderij Spandershof , 198 - 1989

2060

Vaststellen van de verordening houdende regels voor subsidiëring in de kosten van herstel
en instandhouding van rijksmonumenten in de gemeente 's- Graveland , 1980-1982

2044

Verlenen en terugvorderen van subsidie ten behoeve van de restaurae van de
monumenten Hollands End 5 - 9 , 1981 - 1990

2057

Verlenen van subsidie ten behoeve van de restaurae van het monument Zuidereinde 47;
Dit was voorheen nummer 49, gebouw Gooilust , 1981 - 1992

2058

Overname van vijf fotobanden met in totaal 299 foto's van monumenten en
beeldbepalende oudere bebouwing en bruggen in de gemeente 's-Graveland van de
Schng Curtevenne , 1982

2059

Doen van nader onderzoek ten behoeve van het plaatsen van panden op de
provinciale dan wel gemeentelijke monumentenlijst alsmede instelling van een ad hoc
monumentencommissie , 1984-1987

1149

Ontwikkeling van gemeentelijk monumentenbeleid, alsmede de inventarisae ten
behoeve van opstelling en vaststelling van de gemeentelijke monumentenlijst , 1984-1992

2052

Afwijzen van het verzoek om subsidie ten behoeve van de restaurae van het nietbeschermde monument aan Leeuwenlaan 13; Het betre hier boerderij Stopbergen ,
1985-1989

2047

Behandeling van het verzoek van de eigenaar om het monument Kortenhoefsedijk
187 van de gemeentelijke monumentenlijst af te voeren zodat het pand gedeeltelijk
vernieuwd en vergroot kan worden , 1986
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2.17.02 Bescherming en onderhoud natuurschoon
2063

Verlening van subsidie aan de Schng de molen Gabriël te Kortenhoef ten behoeve van
de restaurae van de genoemde watermolen te Kortenhoef , 1966-1985

2065

Verlening van subsidie aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland ten behoeve van de watermolen van de Hollands-Ankeveense Polder , 1967 1985

2062

Vaststellen en wijzigen van de verordening op het vellen van houtopstanden, sinds 1981
genaamd verordening op het bewaren van houtopstand of kapverordening , 1967 - 1990

2080

Verfraaiing van de hoek Dode Eind met Kortenhoefsedijk en plaatsen hekje met opschri
Om de vrijheidsboom , 1972 - 1982

2064

Benoeming van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de Schng de molen van
Gabriël te Kortenhoef , 1974-1977

1774-1774

Verkrijging van de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht in de zin van de
Monumentenwet van het buitenplaatsengebied te 's-Graveland , 1976-1988
1774

1773-1773

Verkrijging van de ministeriële beschikking , 1986-1988

Verkrijging van de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht in de zin van de
Monumentenwet van het buitenplaatsengebied te 's-Graveland , 1976-1988
1773

Overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over het
bestemmingsplan Oud 's- Graveland , 1976-1985

1532

Kaart houdende overzicht van natuurterreinen in eigendom van de gemeente en van
Natuurmomenten alsmede rapportages van gemeentewerken en ﬁnanciën betreﬀende
het beheer van natuurgebieden en het mogelijk verkrijgen van subsidie hiervoor ,
1978-1980

2078

Herziening van het plantsoen aan de Tromplaan , 1980

2079

Renovae van het plantsoen Rijck Loverehof en de aanleg van een speelplaatsje ,
1981-1982

1733

Overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en belanghebbenden inzake de
begrenzing van het relaenotagebied Ankeveense en Kortenhoefse Plassen, Het Hol en
Suikerpot , 1981 - 1987

2076

Opstellen van een beplanngsplan voor de Herenweg in verband met de aanleg van een
ﬁetspad , 1982-1983

1325

Verlening van kapvergunningen en het verplichten tot het herplanten van bomen in
plantsoenen en langs wegen, alsmede belanngsplannen , 1982-1986

1158

Vaststelling en uitwerking van beplanngsplannen voor diverse fasen van
bestemmingsplan Kortenhoefsedijk-Kerklaan, Industrieterrein De Slenk, Wilhelminahof, F.
Fennishof, sportvelden te Ankeveen en de van Pellecomhof , 1983-1991

2118

Vaststelling van het beleid tot vermindering van het gebruik van schadelijke stoﬀen bij de
onkruidbestrijding in openbaar groen en langs wegen , 1983-1991

1159

Overleg met Waterschap Drecht en Vecht inzake de kwese betreﬀende de geldigheid van
de mondeling verkregen toestemming voor de geplante bomen langs de 's-Gravelandse
Vaart , 1985
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2077

Beplanngsplan voor de speeltuin De Eekhoorn aan de Elbert Mooijlaan , 1985

2.14 Maatschappelijke zorg
2.14.02 Toezicht op kruiswerk
2241

Smulering door middel van subsidieverlening van een fusie tussen de afdelingen
Kortenhoef en 's- Graveland e.o. van de Noord-Hollandse Vereniging Het Groene Kruis ,
1966-1970

1156

Vaststelling en de wijziging van de verordening, regelende het verlenen van subsidies aan
kruisverenigingen , 1975-1976

2362

Toezicht op de bouw van een wijkgebouw aan de Hoﬂaan 1 door de afdeling Ankeveen, 'sGraveland en Kortenhoef van het Groene Kruis , 1976-1981

2.14.01 Sociaal culturele acviteiten
2033

Instelling, samenstelling en werkwijze van de voorlopige commissie Welzijn , 1981-1982

2035

Uitvoering van een enquête welzijn en vaststelling van het welzijnsplan 1984-1987 ,
1982-1984

1490

Instelling van de welzijnscommissie en vaststelling van de verordening tot regeling van
de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de welzijnscommissie alsmede
werving, benoeming en ontslag van leden van de welzijnscommissie , 1983-1987

2036

Toepassing van het besluit democraseringsmaatregelen sociaal-cultureel werk ,
1984-1985

1492-1493

Vaststelling van de welzijnsprogramma's, sinds 1988 welzijnsplan  -programma
genaamd , 1984-1992
1492

1984-1987

1493

1988-1992

2.14.04 Gezins- en jeugdzorg
2239

Vaststelling van de gemeentelijke subsidiepercentages in de kosten voor in de gemeente
werkzame instellingen voor gezinsverzorging , 1967-1968

2862

Verkrijging van gien van organisatoren van anekbeurzen voor het hebben van een
permanent verenigingsgebouw en verkrijging van drie rapporten van de uitwerking van
enquêtes gehouden onder de verenigingen, organisaes en instellingen en de bevolking ,
197 - 1973

2857

Verslagen van besprekingen van de commissie beheer gemeentelijke gebouwen, ook
geheten commissie beheer verenigingsgebouwen , 1970-1983

2863

Instelling en opheﬃng van de jeugdraad, vaststelling en wijziging van de verordening
tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de jeugdraad ,
1971-1975

2858-2858

Verlening medewerking aan de bouw van dorpshuis De Dobber , 1972-1976
2858

Verslagen van besprekingen van de commissie nieuw dorpshuis,
later schng dorpshuis en schng tot oprichng schng
dorpshuis alsmede verslagen van besprekingen met het college
van B en W , 1972-1976
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2859-2859

Verlening medewerking aan de bouw van dorpshuis De Dobber , 1972-1976
2859

2860-2860

Verkrijging van ontwerpen en bestek en voorwaarden voor het
bouwen van een dorpshuis aan de Kerklaan te Kortenhoef met
bestekken voor de elektrische installae en verwarming en
venlae , 1974-1975

Verlening medewerking aan de bouw van dorpshuis De Dobber , 1972-1976
2860

Verkoop van een perceel grond aan de schng oprichng
dorpshuis 's-Graveland , verlening van een subsidie voor de bouw
van het dorpshuis alsmede toezicht op de bouwwerkzaamheden ,
1974-1976

1491

Aanwijzing van de gemeente Hilversum als contactgemeente voor de Schng
Gezinsverzorging Hilversum en 's-Graveland alsmede erkenning als A-instelling , 1972

2040

Vaststellen en wijzigen van de verordening regelende de subsidiëring in de kosten van het
houden van kindercentra , 1973 - 1976

2861

Toezicht op het beheer van dorpshuis De Dobber alsmede kredietverlening voor en
gunning aan ﬁrma Boomgaard tot de reconstruce en verlenging van de toegangsweg ,
1976-1985

2039

Verlenen van een eenmalige subsidie aan Foster Parentsplan en Pax Chris Kinderhulp in
het kader van het jaar van het kind respecevelijk de ace Laat ze samen komen , 1979 1990

1495

Verkrijging van wijzigingen van de statuten van de Schng dorpshuis De Dobber alsmede
benoeming van leden in het schngsbestuur , 1981-1986

1496

Verlening van medewerking scounggroepen Sint Michaël en Dag Hammerskjold voor het
verkrijgen van huisvesng wegens de bouwvalligheid van hun gebouwen en de noodzaak
tot bodemsanering van het terrein van de gemeentewerf waar de groepen gehuisvest
zijn , 1981-1989

2.14.07 Zorg voor werklozen en zelfstandigen
1497

Vaststelling en wijziging van de verordening tot uitvoering van de arkelen 29 en 38 van
de Algemene Bijstandswet, betreﬀende de behandeling van aanvragen om bijstand en de
behandeling van bezwaarschrien; benoeming en ontslag van leden van de commissie
bezwaarschrien bijstand en besluit tot vaststelling van de vergoeding voor de leden van
de commissie alsmede verlening van mandaat aan de chef van afdeling sociale zaken tot
het nemen van beslissingen op aanvragen om eenmalige uitkering 1984 , 1966 - 1974

2242

Vaststelling en wijziging van gemeentelijke richtlijnen voor de verlening van bijstand
ingevolge de Algemene Bijstandswet , 1966-1974

2245

Deelname aan het Voorzieningsfonds voor kunstenaars , 1966 - 1978

2246

Notulen van de vergaderingen van de plaatselijke commissie werkeloosheidsvoorziening ,
1967

2042

Vaststelling en wijziging van de Gemeenschappelijke regeling voor de sociale
werkvoorziening in het Gooi en de Vechtstreek , 1970-1981

16

Notulen van de vergaderingen van de commissie bezwaarschrien ingevolge de Algemene
Bijstandswet , 1973-1984
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1498

Benoeming van leden namens 's-Graveland in het bestuur van het werkvoorzieningschap
in het Gooi en de Vechtstreek, later Tomin groep geheten , 1973-1990

2041

Overleg met de Schng BOOS [Belangenbeharging Onschuldige Onderdanen der
Staat] uit Hilversum naar aanleiding van een klacht over door de gemeente gebruikte
formulieren ten behoeve van de controle van inkomsten van werklozen , 1987-1988

1499

Goedkeuring van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor de sociale
werkvoorziening in het Gooi en de Vechtstreek , 1987-1989

1604

Aangaan van een overeenkomst met de gemeente Bussum ten behoeve van het gebruik
maken van de diensten van de sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Bussum ,
1987

2.14.05 Bejaardenzorg
2243

Verlening van subsidie voor het drukken van het rapport bejaardenenquête 's-Graveland
1967 uitgebracht door de Coördinaecommissie Bejaardenwerk 's-Graveland alsmede
verkrijging van het rapport , 1967-1968

2337

Voorbereidend overleg met de Schng Gooirand over de realisering van
bejaardenwoningen en bijkomende voorzieningen op diverse plaatsen in de gemeente ,
1969-1972

1502

Verslag van raadslid Fokke inzake bevindingen over jaarverslag 1972 van Schng
Zonnehof alsmede kennisname van de gerechtelijke procedure tussen de Schng
Zonnehof en de heer B.A.P. Baron van Harinxma Thoe Slooten over verkoop aan de
Zonnehof van landgoed Oostereinde , 1973 - 1979

2338

Verlening medewerking aan de bouw van het verzorgingshuis voor bejaarden
Oudergaarde door de schng Oprichng Verzorgingscentrum , 1974-1976

1500

Deelname aan de oprichng van de Schng ter oprichng verzorgingscentrum 'sGraveland en de Schng Oudergaard en aanwijzing van vertegenwoordigers in het
bestuur alsmede verhuur van een bejaardenwoning aan de aan te stellen directrice en
verstrekking van een gi aan de Vrienden van Oudergaard in het kader van het twaalf en
een halarig bestaan van Oudergaard in 1989 , 1974-1990

1692

Verlening van subsidie aan de werkgroep oprichng Schng Welzijn Ouderen alsmede
vaststelling van de nota op weg naar een ouderenbeleid stap 2 , 1988-1989

1503

Standpuntbepaling inzake de voorgenomen verkoop door de Schng de Zonnehof van de
tehuizen De Wilgenhof en Oostereinde , 1989 - 1992

2.14.03 Zorg voor Ambulancevervoer
2037

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Centrale Post Ambulancevervoer het
Gooi , 1979 - 1989

2.14.08 Zorg voor vreemdelingen
2244

Verlening van medewerking aan het jdelijk opnemen in en huisvesten van
bootvluchtelingen uit Zuidoost-Azië in de gemeente , 1979-1980

2.19 Zorg voor sport en recreae
2.19.01 Zorg voor en toezicht op sport en spel
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2850

Overleg met de tennisvereniging Westerveld over de aanleg van een tweede baan in de
tuin van het gemeentehuis, uitbreiding van de kleedaccommodae en aansluing op de
riolering; besluit tot het voor onbepaalde jd verhuren van deze tennisbaan , 1956 - 1982

1226

Weigering om iniaef door te zeen van de gemeenteraadsfrace 'Algemeen Belang' tot
het oprichten van een instrucebad annex zwemsportschool op de hoek Parklaan met de
Kerklaan , 1968-1970

2840

Kredietverlening voor en overleg met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en
met het bestuur van polder 's-Graveland over de voorbereiding van de aanleg van de
sporerreinen aan de Beresteinseweg fase 1 , 1968-1974

2835

Instelling van een sportraad en vaststelling van de verordening tot regeling van de
samenstelling, de bevoegdheden en de werkwijze van de sportraad de opheﬃng van de
sportraad alsmede samenstelling van de genoemde raad en notulen van vergaderingen ,
1969-1975

1800-1800

Verhuur, verbetering en uitbreiding van het sporerrein aan de Elisabeth de Walélaan te
Ankeveen , 1969-1991
1800

2844-2845

2780-2782

Planontwikkeling, kredietverlening , 1986-1989

Verhuur, verbetering en uitbreiding van het sporerrein aan de Elisabeth de Walélaan te
Ankeveen , 1969-1991
2844

Verhuur aan de Sportschng Ankeveen en beëindiging van de
verhuur van een voetbalveld, een oefenveld en een handbalveld,
voorzover eigendom van de gemeente; verlening van recht van
opstal voor het stenen kleedgebouw en kredietverlening voor en
uitvoering van renovae van het terrein , 1976-1990

2845

Instemming verleend met de bouw van een kanne door
sportvereniging ASV op het sportveld alsmede kredietverlening
voor de uitbreiding en verbetering van de kanne en de
kleedruimte , 1969-1987

Verhuur, verbetering en uitbreiding van het sporerrein aan de Elisabeth de Walélaan te
Ankeveen , 1969-1991
2780

Aanbesteding, gunning en oplevering van bestek en voorwaarden
nummer 1988-01w voor de aanleg van twee tennisbanen en
een trainingsveld met bijbehorende en bijkomende werken te
Ankeveen alsmede verkrijging van een lozingsvergunning van
het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland en vergunning van
het waterschap Drecht en Vecht tot het aanleggen, hebben en
onderhouden van een tweetal dammen met duikers en het graven
en dempen van sloten , 1987-1989

2781

Verkrijging rapport van bodemtechnisch onderzoek en advies ten
behoeve van de aanleg van een sportveld te Ankeveen, alsmede
overleg met provinciale autoriteiten en Natuurmonumenten over
zandwinning in de Schts-Ankeveense polder en opdrachtverlening
aan L. & J. Stoop baggerwerken voor het baggeren van het
genoemde zand , 1982-1988

2782

Gunning van de aanleg van een beregeningsinstallae, overleg
over en gunning van de aanleg van de sportveldverlichng alsmede
Pagina 106

kredietverlening voor en gunning van de aanleg van kunstgras
tennisbanen , 1989-1991
2779-2779

Verhuur, verbetering en uitbreiding van het sporerrein aan de Elisabeth de Walélaan te
Ankeveen , 1969-1991
2779

Planontwikkeling, kredietverlening , 1970-1976, 1979- 1985

2787

Vaststelling en wijziging van de Tariefregeling gymnasekzaal gemeente 's-Graveland en
de Gymnasekzaalverordening 's-Graveland , 1970-1978

2846

Vaststelling van instruces voor de schoonmaker en beheerder van het gemeentelijk
gymnaseklokaal aan de Julianaweg en van de gemeentelijke sportzaal aan de Parklaan ,
1970-1982

2839

Kredietverlening en voorbereiding voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
bouw van een kleedgebouw op het sportcomplex aan de Beresteinseweg te 's-Graveland ,
1972-1977

1803

Voorbereiding en kredietverlening voor, aanbesteding, gunning en oplevering van de
uitbreiding van het sporerrein aan de Beresteinseweg fase 2 , 1972-1984

2842-2843

Bouw van een sportzaal aan de Parklaan te Kortenhoef , 1974-1980
2842

Opdrachtverlening aan N.V. Bouwmaatschappij Holland Housing
Corporaon volgens standaardbestek van HHC voor de bouw van
een sportzaal groot 16 x 28 x 7 m , 1976-1977

2843

Kredietverlening, kostenoverzichten, uitvoering van de bouw,
eerste inrichng , 1974-1980

2553

Notulen van de vergaderingen en overleg met de sport- en jeugdraad , 1974-1982

2837

Samenstelling van de sport- en jeugdraad , 1975-1982

2836

Vaststelling van het besluit tot opheﬃng van de sportraad en jeugdraad met intrekking
van bijbehorende verordeningen onder gelijkjdige oprichng van de sport- en jeugdraad
en vaststelling van de verordening tot regeling van de samenstelling, de bevoegdheden
en de werkwijze van de sport- en jeugdraad alsmede wijziging van de laatstgenoemde
verordening en opheﬃng van de raad , 1975 - 1983

1621

Vaststelling van de overdekte sportaccommodaeverordening 's-Graveland en
intrekking van de Gymnasekzaalverordening 's- Graveland alsmede vaststelling van het
modelaanvraagformulier huur sportaccommodaes en huurcontract , 1977-1978

1622

Vaststelling en wijziging van de tariefregeling overdekte sportaccommodaes gemeente
's-Graveland , 1978 - 1988

2853-2856

Aanleg van tennisbanen op het sportcomplex aan de Beresteinseweg , 1978-1990
2853

Voorbereiding en kredietverlening , 1978-1983

2854

Opdrachtverlening voor en verkrijging van het bestek opgesteld
door Heidemij voor het doen van grondonderzoek en het
aanleggen van tennisbanen c.a., wegen, parkeerplaatsen, paden
en aanbrengen beplanngen met bijkomende werken , 1979,
1982-1983
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2855

Aanbesteding, gunning en oplevering van bestek 1982-01w met
bijkomende werken , 1982-1985

2856

Opening tennisbanen en verlening van recht van opstal aan
tennisvereniging Westerveld voor het hebben van een clubhuis
met toebehoren, berging en een aantal verlichngsmasten ,
1984-1990

1690

Verlening van vergunning aan de Schng Lange Afstand Wandelpaden voor het
aanbrengen van markeringen langs het Graaf Floris V-pad (LAW 7-2, DiemenSchoonhoven) voor zover gelegen in de gemeente en verlening van toestemming aan
de NIVON [Nederlands Instuut voor Volksontwikkeling en Natuurvrienden] en OLAT
[Ollandse Lange Afstands Tippelaars] voor het aanbrengen van markeringen , 1979 - 1986

1250

Heraanleg en verbetering van een drainagesysteem in de sportvelden van sportpark
Berestein , 1980-1984

1542

Behandeling van het bezwaarschri van de heer Kortenoever tegen de bouw van een
zestal lichtmasten voor de voetbalvereniging Alus op het sportpark Berestein en afschri
van een wijziging van de A.P.V. inzake het gebruik van de lichtmasten op sportvelden
alsmede overleg met de gemeente Hilversum over het toegangspad naar de sportvelden,
later genaamd Kininelaantje , 1984-1992

2428-2430

Privasering van het tenniscomplex Westerveld aan het Kininelaantje 2 te 's-Graveland ,
1984-2001
2428

Aangaan koopovereenkomst met de tennisvereniging Westerveld
en borgstelling voor een lening van tennisvereniging Westerveld
in verband met de verkoop aan de tennisvereniging van het
sportcomplex , 1998-2001

2429

Notulen van vergaderingen van de werkgroep privasering
sportcomplexen alsmede renovae en verhuur van het complex ,
1996-1998

2430

Huurcontracten en besprekingen met tennisverenigingen
Westerveld en ARTV, afschrien , 1984, 1989-1990, 1994-1996

1472

Verlening van medewerking aan de Ankeveense Ijsclub voor de viering van het
honderdjarig bestaan , 1985-1987

1619

Bemiddeling in het geschil tussen de heer K. Voorn en de Kortenhoefse IJsclub Onderling
Genoegen inzake gebruik van bevroren vaarwater door schaatsers in het schaatsseizoen ,
1986-1989

2852

Voorbereiding en kredietverlening voor, gunning en oplevering van de bouw van
twee kunstgras tennisbanen ten behoeve van de tennisvereniging Westerveld op het
sportcomplex Berestein , 1988-1990

1170

Aanleg van een toegangsweg [Het Kininelaantje] naar en aanbrengen van beplanng op
sportpark Berestein , 1988-1991

2.19.02 Toezicht op recreae
2903

Vaststelling en intrekking van de Kampeerverordening alsmede vaststelling van de
verordening op de kampeerplaatsen en op de kampeermiddelen , 1966 - 1974
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1777

Ontwikkeling van plannen voor recreaeve voorzieningen in en langs Het Wijde Blik , 1968
- 1976

2827

Aanschrijving aan de eigenaren van illegale volkstuincomplexen om deze acviteiten te
staken en illegale bouwsels te verwijderen alsmede legalisae van volkstuincomplexen
achter de Emmaweg , 1972 - 1982

2847

Overleg met Volkstuinvereniging De Oude Stee over inpassing van het volkstuincomplex
aan de Vreelandseweg in bestemmingsplan Het Wijde Blik en de aanleg van een
parkeerplaats bij het complex aan de Vreelandseweg , 1972-1987

2826

Opstellen van de interim-nota volkstuinenbeleid gemeente 's-Graveland alsmede
inventarisae volkstuinen , 1982-1984

1543

Verlening van medewerking aan een verzoek door de heer R. Damo jr. tot
bestemmingsplanwijziging van een perceel grond aan het Moleneind teneinde zeven
stacaravans voor recreaef gebruik te kunnen plaatsen alsmede behandeling van
bezwaarschrien van de heer R. Damo jr. tegen aanschrijvingen van de gemeente
om caravans en een noodbrug met verharding weg te halen, die na een gerechtelijke
uitspraak in een boedelscheiding waren aangelegd , 1982 - 1994

2.04 Openbare orde
2.04.01 Toezicht op openbare orde
1003

Vaststelling, wijziging en aanvulling van de algemene polieverordening voor de
gemeente Weesperkarspel , 1947 - 1965

1196

Instemming met oprichng en opheﬃng van Schng Wielerronde Kortenhoef, alsmede
verlenen van toestemming voor de organisae van ronde 1966 , 1966-1988

2633-2634

Vaststelling, wijziging en intrekking van de Algemene Polieverordening 1968 , 1967-1990
2633

Vaststelling en wijziging in de jaren , 1967-1978

2634

Wijziging in de jaren en intrekking , 1978-1990

1738

Verlening van vergunningen tot het aanbrengen van lichtreclame aan de gevel ,
1969-1985

1759

Verkrijging van de jaaroverzichten 1979, 1981 en 1982 van de Rijkspolie, groep 'sGraveland , 1980-1983

1758

Verkrijging van de beleidsplannen 1983 en 1984 van de Rijkspolie, groep 's-Graveland ,
1983

2635

Principebesluit tot afwijzing van het verzoek van het Interkerkelijk Vredesberaad om
reclameborden en aﬃches te mogen plaatsen c.q. aan te brengen , 1983

1489

Verkrijging van twee rapporten visvergunningen in de gemeenten 's-Graveland en
Nederhorst den Berg van de Rijkspolie groep 's-Graveland , 1984 - 1987

2904

Voorstel van wethouder 't Hoen tot invoering van gele en rode kaarten voor overschrijding
van de maximum snelheid alsmede afwijzend advies van de groepscommandant van de
Rijkspolie , 1986

2.04.03 Toezicht op openbare grond en water
2825

Vaststelling en wijziging van de verordening benzinepompen alsmede intrekking van de
aan de Amsterdamse Anthraciet Mij N.V. verleende vergunning , 1966 - 1969
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2636

Vaststelling en voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot aanwijzing
en exploitae van een regionaal woonwagenkamp alsmede ontbinding van de
gemeenschappelijke regeling vanwege de provincie , 1966 - 1989

1713

Instelling van de werkgroep woonschepenhaven en verslagen van vergaderingen van de
werkgroep alsmede verkrijging van een inventarisae en beoordeling van woonschepen
en ligplaatsen in het kader van een aan te leggen woonschepenhaven , 1967 - 1992

2666

Aanwijzing van de gemeentewerf als plaats waar autowrakken verwerkt kunnen worden
door sloper A. Nieman alsmede ontwikkeling van een wegsleepregeling voor auto's al dan
niet in samenwerking met de gemeente Hilversum , 1971 - 1979

2513

Concept gemeenschappelijke regeling woonwagenschap Gooi en Vechtstreek , 1977 1983

42

Principe-uitspraken aan derden voor weigering van standplaatsvergunningen voor de
verkoop van handelswaren , 1980-1990

1461

Vaststelling van beleidsrichtlijnen voor beoordeling van aanvragen om
standplaatsvergunning voor straathandel , 1981-1984

1618

Vaststelling van een locae voor twee woonwagenstandplaatsen , 1988-1989

2.04.02 Toezicht op openbare gelegenheden
2637

Ontvangen statuten van de schng Centraal archief en inlichngenbureau inzake het
inzamelingswezen alsmede mededeling van verhoging van de contribue in 1977 ,
19691976

1726

Vaststelling van een modelvergunning  ontheﬃng voor het plaatsen van afvalbakken op
de openbare weg , 1979 - 1985

1613

Invoering van het beleid tot verstrekking van doorlopende collectevergunningen , 1989

2.12 Economische aangelegenheden
2.12.01 Toezicht op handel en bedrijfsaangelegenheden
2030

Rapporten en adviezen betreﬀende nieuwe winkelcentra in Ankeveen en Nieuw 'sGraveland , 1966-1970

1730

Lijst van bedrijven die gevesgd zijn in de voormalige gemeente Kortenhoef alsmede
lijsten van bedrijven in de gemeente 's-Graveland , 1966 - 1991

1321

Brief van Schng Bevordering vermaak en cultuur Ankeveen met het verzoek tot behoud
van de Ankeveense kermis , 30 december 1966

1732

Benoeming van leden van de commissie inzake economische aangelegenheden en
verslagen van vergaderingen van de commissie , 1975-1985

2235

Inzending bescheiden aan het Ministerie van Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening
ten behoeve van de inventarisae sanering verkeerslawaai , 1979-1982

1729

Vaststelling en wijziging van de verordening tot regeling van de samenstelling, de
bevoegdheden en de werkwijze van de commissie inzake economische aangelegenheden ,
1979 - 1983

1201

Aanwijzing van het 'niet land' gebied in de zin van art. 3 van de Wet agrarisch
landverkeer , 1982-1984
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2117

Vaststelling van de geluidszone rond het industrieterrein de Slenk in het kader van de Wet
Geluidhinder , 1984-1987

2115

Aanwijzing van het gewest Gooi- en Vechtstreek als coördinerende instelling ten behoeve
van de sanering van het wegverkeerslawaai , 1985-1986

1592

Voorbereiding van en verkrijging van ingevulde enquêteformulieren ten behoeve van de
voorbereiding van de nieuwe bestemmingsplannen voor het bedrijventerrein De Slenk en
Buitengebied , 1985-1987

1486

Opdrachtverlening voor het leveren van een vlag ter gelegenheid van het 225-jarig
bestaan van de kermis in Ankeveen en bespreking met de heer W.G. de Kwant Sr. over het
aangaan van een meerjarig contract tot het organiseren van een kermis in Kortenhoef ,
1985 - 1989

2116

Verkrijging van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de geluidszone rond het
industrieterrein Havenkwarer te Hilversum op grond van de Wet Geluidhinder ,
1985-1990

1388-1616

Onderzoek naar en bespreking van mogelijkheden betreﬀende de renovae en
herinrichng van winkelcentrum De Meenthof , 1986-1989

1322

1388

Rapport van Instuut voor het Midden en Klein bedrijf houdende
de uitslag van het onderzoek naar de renovaemogelijkheden ,
1989

1616

Verslagen van besprekingen gehouden met o.a.
vertegenwoordigers van winkeliersvereniging De Meenthof ,
1986-1989

1

Instemming met de wijziging van de statuten van en de overeenkomst met de
Volkskredietbank voor het Gooi e.o., alsmede de aanwijzing van een wethouder in het
bestuur van deze organisae , 1986-1990

2.12.02 Energievoorziening
2028

Overeenkomsten tussen de P.E.N. en de voormalige gemeenten Ankeveen, 's-Graveland
en Kortenhoef , 1957-1967

1252

Aangaan overeenkomsten met de gemeente Hilversum voor de door Nederlandse
Gasunie geleverd gas, met wijzigingen betreﬀende de levering , 1965-1977

1797

Verlening toestemming aan nutsbedrijven voor het aanleggen, uitbreiden en verbeteren
van elektriciteitskabels en leidingen , 1966-1989

1799

Verlening toestemming aan nutsbedrijven voor het aanleggen, uitbreiden en verbeteren
van gasleidingen , 1966-1989

1200

Verlening vergunning aan de N.V. Nederlandse Gasunie te Groningen voor het leggen,
hebben, onderhouden, vervangen en verwijderen van leidingen voor gastransporten met
bijbehorende werken in de gemeente 's-Graveland, afschri , 1967

1251

Aanleg van onrendabele gasaansluingen , 1974-1987

1485

Aangaan van een nieuwe gasleveringsovereenkomst met de gemeente Hilversum ,
1977-1981

1484

Voorstel voor het opstellen van een gemeentelijk energiebeleid alsmede voorlichng aan
de burgers via een advertenecampagne , 1979 - 1982
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1199

Formulering van een standpunt betreﬀende de reorganisae van de Energievoorziening
Gooi- en Vechtstreek tot N.V. Regionaal Energiebedrijf Gooi- en Vechtstreek, alsmede de
gemeentelijke deelname , 1988

2.18 Bevordering gemeenschapszin
2.18.02 Uitreiking eervolle onderscheidingen
1540-1540

Toekenning van het ereburgerschap van de gemeente 's- Graveland alsmede van de
uitreiking van koninklijke onderscheidingen , 1966-1989
1540

2900-2902

2864-2864

1987-1989

Toekenning van het ereburgerschap van de gemeente 's-Graveland alsmede van de
uitreiking van koninklijke onderscheidingen , 1966-1989
2900

L t/m Z , 1966-1977

2901

A t/m J , 1978-1986

2902

K t/m Z , 1978-1986

Toekenning van het ereburgerschap van de gemeente 's-Graveland alsmede van de
uitreiking van koninklijke onderscheidingen , 1966-1989
2864

A t/m K , 1966-1977

1278

Vaststelling van de verordening betreﬀende het vaststellen en toekennen van een
oorkonde der gemeente 's-Graveland , 1971-1973

1566

Besluiten tot inschrijving in het ereboek van de gemeente onder uitreiking van
oorkonden, alsmede opdrachtverlening tot het leveren van oorkondes en het kalligraferen
van oorkonden en ereboek , 1974 - 1994

1633

Organisae van de jaarlijkse bijeenkomst met sportkampioenen , 1989

1563

Besluit tot instelling van een gemeentelijke wisselprijs genaamd Andy van der
Pauw-bokaal en tevens besluit tot uitreiking van de eerste bokaal aan de uit 'sGraveland aomsge naamgever die op 11 februari 1989 in Oawa, Canada, het
wereldkampioenschap marathonschaatsen won , 1989

2.18.01 Organisae van en toezicht op feesten en herdenkingen
1538-1538

Organisae van en deelname aan dodenherdenkingen op 4 mei en viering van
bevrijdingsdag op 5 mei , 1967-1985
1538

2834-2834

1986-1989

Organisae van en deelname aan dodenherdenkingen op 4 mei en viering van
bevrijdingsdag op 5 mei , 1967-1985
2834

1967-1985

1539

Kredietverlening en opdrachtverlening voor de aanschaf van een eenvoudige gedenksteen
met inscripe ten behoeve van de jaarlijkse dodenherdenking , 1968-1969

1651

Verlening van medewerking aan en subsidie voor feestelijkheden rondom het
vijfentwingjarig regeringsjubileum van hare majesteit koningin Juliana , 1972-1973
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1620

Verlening van medewerking aan de organisae van de intocht van Sint Nicolaas alsmede
verlening van subsidie voor genoemde intocht en kerstsamenzang , 1974-1989

1652

Medewerking verleend aan fesviteiten georganiseerd door derden rondom
Koninginnedag en troonsafstand door koningin Juliana en inhuldiging koningin Beatrix ,
1976-1983

1745

Herstel van het hekwerk rondom de lindeboom die geplant is wegens het honderdjarig
bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden , 1976 - 1989

1587-1587

Medewerking verleend aan fesviteiten georganiseerd door derden rondom
Koninginnedag , 1983-1989
1587

2833-2833

1987-1989

Medewerking verleend aan fesviteiten georganiseerd door derden rondom
Koninginnedag , 1983-1989
2833

1983-1986

1746

Organisae van de onthulling door Zijne Koninklijke Hoogheid prins Bernard van een
borstbeeld van jonkheer P.J. Six wegens diens verdiensten als leider van de Ordedienst en
in 1948 bij de huldiging van koningin Juliana koning van wapenen, dat geplaatst is in de
centrale hal van het gemeentehuis , 1986-1987

1594

Kredietverlening voor en deelname aan het planten van twee lindebomen naar aanleiding
van de vijigste verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix , 1987-1988

1747

Verlening van subsidie aan het Michael Poyécomité ten behoeve van het oprichten van
een monument voor verdraagzaamheid bij het staon van Hilversum , 1987-1989

1653

Terbeschikkingstelling van een gi aan de schng gouden huwelijk prinselijk paar ten
behoeve van het naonaal geschenk , 1987

2.09 Waterstaat
1487

Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling van het beheer en de polie over het
Hilversumsch kanaal , 1941

1483

Onderzoek naar de onderhoudsplichgen van de Loosdrechtsevaart en bepaling
van standpunt inzake het uitbaggeren van genoemde vaart ten behoeve van de
recreaevaart , 1968-1969

1482

Overname van het schoonhouden van een gedeelte van de Dorpsvaart te Ankeveen
alsmede aanbesteding en gunning van de vervanging van de beschoeiing aan het Schts
End te Ankeveen , 1969 - 1983

1683

Verkrijging van besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot opheﬃng en
vaststelling van de eindrekening van het Droogmakingsfonds van de Schts- Ankeveens
polder beoosten de Herenweg alsmede besluit tot aanvaarding van de uitkering uit het
Droogmakingsfonds , 1978-1982

2.16 Cultuur
2.16.01 Culturele vorming en ontwikkeling
2003-2003

Deelname aan en vastlegging van de verhouding tot de Schng Verenigde Muzieklycea
te Hilversum , 1965-1988
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2003

Verlening van subsidie aan de Schng Verenigde Muzieklycea te
Hilversum ten behoeve van de zgn. buitenleerlingen van deze lycea
alsmede bespreking van bestuurlijke en ﬁnanciële problemen in
1984-1985 , 1984-1985

1

2831

Overname van de muziektent op het parkeerterrein naast de R.-K. Kerk te Ankeveen van
Fanfarekorps De Vriendschapskring alsmede onderhoud en sloop van de muziektent en
kredietverlening voor de bouw van een nieuw podium nabij het Regthuijs te Ankeveen ,
1968 - 1975

2832

Organisae van tentoonstelling ter gelegenheid van de zevengste en tachgste
verjaardagen van de kunstschilder en ereburger Flip Hamers , 1979 - 1989

1529

Kredietverlening voor en aanschaf van een houten keet die dienst moet gaan doen als
oefenruimte voor muziekverenigingen; oprichng van een schng tot exploitae van de
oefenruimte en benoeming van de voorzier; aangaan van een overeenkomst van huur
en verhuur met de schng alsmede het laten doen van aanpassingen aan het gebouw ,
1981-1990

1591

Verkrijging van informae over het wapen- tevens rouwbord van jonkvrouw Maria
Elisabeth de Walé, laatste vrouwe van de heerlijkheid Ankeveen , 1986 - 1988

2004-2004

Deelname aan en vastlegging van de verhouding tot de Schng Verenigde Muzieklycea
te Hilversum , 1986-1988
2004

Fusie van de Schng Verenigde Muzieklycea te Hilversum met de
Muziekschool Gooi-Noord te Bussum , 1986-1988

1

2.16.02 Bibliotheekvoorziening
2005

Vaststelling van de gemeentelijke bibliotheekplannen , 1978-1983

2008

Subsidiëring van de Schng Tussen Vecht en Eem ten behoeve van een publicae over de
gemeente; Met publicae , 1984

2.08 Zorg voor openbare veiligheid en bescherming bevolking
1043

Instruces voor de gemeentesecretaris over de handelingswijze bij rampen in vredesjd in
de gemeenten Ankeveen en 's-Graveland , 1961 - 1964

2501-2501

Instemming met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bescherming bevolking Akring Noord-Holland g. , 1966 - 1969
2501

2091-2091

1966

4

Instemming met wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bescherming bevolking Akring Noord-Holland g. , 1966 - 1969
2091

1969-1972

1046

Sluiten van overeenkomsten tot het aangaan van regelen met de gemeenten Bussum,
Hilversum en Loenen voor de onderlinge hulpverlening bij brand en noodsituaes ,
1969-1984

2092

Uitreiking van de vrijwilligersmedaille en jaartekens aan personen die zich ingezet hebben
voor de bedrijfszelescherming, vrijwillige brandweer en de Bescherming Bevolking ,
1969 - 1984

1684

Vaststelling en herziening van het gemeentelijk rampenplan , 198 - 1986
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1757

Besluit tot deelname in gemeenschappelijke beleidscentra vredesrampen in het Gooi en
de Vechtstreek , 1987

1820

Aangaan convenant opperbevel rampenbestrijding Gooi en Vechtstreek met gemeenten
Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Loosdrecht, Muiden, Naarden, Nederhorst
den Berg en Weesp , 1989

2.13 Arbeidsvoorziening
2031

Vaststelling van de verordening als bedoeld in arkel 4 lid 1 der Winkelsluingswet 1951 ,
1966-1967

2032

Invoeren van een koopavond op donderdag voor de gehele gemeente met een proeijd
van een jaar , 1975-1976

1682

Vaststelling en wijziging van de koopavondverordening , 1976-1979

2.06 Openbare zedelijkheid
2.06.01 Toezicht op drank- en horeca en horecagelegenheden
2648

Vaststelling van de drank- en horecaverordening 1967 , 1967-1968

2632

Vaststelling, wijziging en intrekking van de verordeningen op de drank- en horecabelasng
1967 en 1979 , 1967 - 1984

2143

Drank- en Horecavergunningen, vervallen , 1973-1995

2.06.02 Dierenbescherming
2650

Verspreiding van een waarschuwing aan de inwoners van de wijk De Gaard in Kortenhoef
naar aanleiding van enkele gevallen van vergiiging van huisdieren met strychnine ,
1979-1980

2600

Verweer in beroepschriprocedure van T.A. Schroder tegen de aanschrijving tot sluing
van zijn dierenpension aan de Kromme Rade 19 te Kortenhoef , 1981-1982

2.01 Verschuldigde belasngen en retribues
2664

Vaststelling van de besmeelijke ziektengeldenverordening 1967 , 1967
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