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40. Inventaris Gemeente Sint-Lenaarts (1846 - 1976)

I. Algemeen Beleid

1.1 Beheer van de administratieve eenheid

#GSL 1.

1846-1855 1 omslag

#GSL 2.

1847-1974 1 omslag

#GSL 3-4.

1960-1972 2 omslagen

3 . 1960
4 . 1972

#GSL 5.

zonder datum 1 stuk

1.2 Gemeenteraad

1.2.1 Samenstelling en interne orde van de gemeenteraad

#GSL 6.

1848-1971 1 pak

#GSL 7.

1936-1976 1 omslag

1.2.2 Beraadslagingen van de gemeenteraad

#GSL 9.

1962-1967 1 omslag

#GSL 10.

1967-1968 1 omslag

Lijst van te plaatsen straatnaamborden

Stukken betreffende de opmaak van de dagorde 

van de gemeenteraad

Zittingsverslagen van de gemeenteraad

Oprichtingsdossier van de gemeente 

Dossiers betreffende het aanbrengen van 

huisnummers en straatnaamborden

Stukken betreffende de installatie en 

eedaflegging van de gemeenteraad

Stukken betreffende de plaatsvervanging van 

gemeenteraadsleden

Stukken betreffende de klassering en 

herklassering van de gemeente
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#GSL 11-18.

1894-1909, 1913-1976. 8 delen

11 . jan 1894 - nov 1909.

12 . mrt 1913 -  mrt 1928.

13 . apr 1928 - dec 1935.

14 . jan 1936 - jun 1944.

15 . jun 1944 - jan 1952.

16 . feb 1952 - okt 1963.

17 . dec 1963 - okt 1971.

18 . okt 1971 - dec 1976.

#GSL 19.

zonder datum 1 stuk

1.2.3 Aanduiding van vertegenwoordigers in intercommunales

#GSL 20.

1959-1971 1 omslag

1.2.4 Verloning van de Gemeenteraad

#GSL 21.

1918-1975 1 omslag

1.3 Schepencollege

1.3.1 Samenstelling en interne orde van het schepencollege

#GSL 22.

1847-1976 1 stuk

#GSL 23.

1887-1945 1 omslag

#GSL 24.

1847-1976 1 omslag

#GSL 25.

1945-1946 1 omslag

Aanwezigheidsstaat van de zitting van een 

gemeenteraad

Stukken betreffende de benoeming en 

eedaflegging van de schepenen

Stukken betreffende de vaststelling van 

zitpenningen en presentiegelden

Notulen van de beraadslagingen van de 

Gemeenteraad. 

Lijst van de burgemeesters van Sint-Lenaarts

Stukken betreffende de benoeming en 

eedaflegging van de burgemeesters

Dossier inzake het vervallen verklaren van de 

mandaten van twee schepenen wegens 

oorlogshandelingen

Gemeenteraadsbesluiten inzake de 

afvaardigding van leden voor de 

intercommunales

2



#GSL 26.

1975-1977 1 omslag

#GSL 27-36.

1887-1976. 10 delen

27 . jan 1887 -  jun 1926.

28 . jun 1926 - dec 1935.

29 . jan 1936 - jul 1941.

30 . aug 1941 - aug 1949.

31 . aug 1949 - apr 1959.

32 . apr 1959 - okt 1965.

33 . okt 1965 - feb 1970.

34 . apr 1970 -  nov 1973.

35 . nov 1973 - jun 1976.

36 . jul 1976 - dec  1976.

1.3.3 Opmaak van de jaarverslagen

#GSL 37-51.

1926-1976. 15 delen

37 . 1926
38 . 1932
39 . 1933
40 . 1934
41 . 1935
42 . 1936
43 . 1937
44 . 1946
45 . 1959
46 . 1960
47 . 1963
48 . 1964
49 . 1967
50 . 1968
51 . 1976

#GSL 52.

1901 1 stuk

Jaarverslagen van bestuur en toestand

1.3.2 Beraadslagingen

Notulen van de beraadslagingen van het 

Schepencollege. 

1.3.4  Bijzondere mandaten

Collegebesluit betreffende de aanstelling van 

schepen Joannes Franciscus Eyskens als 

ambtenaar voor de burgerlijke stand

Dossier inzake de afname van het mandaat van 

de burgemeester
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#GSL 53.

1878-1880 2 stukken

1.3.5 Verloning van het College van Burgemeester en schepenen

#GSL 54.

1918-1976 1 pak

#GSL 55.

1972 1 stuk

#GSL 56.

1965-1969 1 omslag

#GSL 57.

1971-1976 1 omslag

1.4 Bekendmaking van de beslissingen en toezicht van de hogere overheid

#GSL 58-59.

1947-1973 2 delen

58 . 1947-1967
59 . 1967-1973

#GSL 60.

1938-1967 1 omslag

Pensioensdossier schepen Vrints

Pensioensdossier schepen Van Hooydonck

Register van bekendmakingen

Inspectieverslagen van Bestuurlijk Toezicht

Besluiten van de burgemeester tot aanstelling 

van schepen Michielsen als waarnemer van de 

gerechtelijke politie

Collegebesluit inzake de vergoeding van de 

reiskosten van de schepen

Stukken betreffende de wedde van 

burgemeester en schepenen
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#GSL 61-64

1902-1927, 1962-1976 4 delen

61 . 1902-1916
62 . 1916-1927
63 . 1962-1968 (uitgaande brieven)
64 . 1968-1976 (uitgaande brieven)

#GSL 65.

1966 2 stukken

2.1.2 Opvolging van juridische zaken

#GSL 66.

1959-1972 1 omslag

#GSL 67.

1964 1 omslag

#GSL 68.

1968 1 omslag

#GSL 69.

1967 1 stuk

2.1.3 Opvolging van verzekeringszaken en schadegevallen

#GSL 70.

1973-1974 1 omslag

#GSL 71.

1966-1976 1 omslag

Verordening van het Vredegerecht Kanton 

Brecht aan de gemeente inzake de vraag tot 

verschijnen op het kantoor

Registers van de briefwisseling

II. Interne Taken

2.1 Secretariaat

2.1.1 Postadministratie

Dossier inzake de afsluiting van een 

verzekeringscontract voor de burgemeester en 

schepenen

Aangiftestaten inzake de bezoldiging van het 

gemeentepersoneel voor de 

personeelsverzekering

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

provincie inzake het sleutelbezit van het 

gemeentehuis

Briefwisseling tussen de bouwpolitie en de 

gemeente inzake de betwisting van een 

bouwvergunning

Dossier inzake het geschil over 

herstellingskosten voetweg nr.147

Dossier inzake het geschil over de 

kerkhofvergunning D'Huyvetter
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#GSL 72.

1972 1 stuk

#GSL 73.

1960-1961 1 omslag

#GSL 74.

1965-1970 1 omslag

#GSL 75.

1963-1972 1 omslag

#GSL 76.

1964-1967 1 omslag

2.1.4 Aflevering van toelatingen voor evenementen

#GSL 77.

1954-1969 1 omslag

#GSL 78.

1960-1967 1 omslag

#GSL 79.

1929-1934 1 omslag

#GSL 80.

1965-1968 1 omslag

2.2 Toezicht en oprichting van samenwerkingsverbanden en intercommunales

2.2.1. Antwerpse Regionale Gasbedeling Intercommunale maatschappij (= ARGIM)

#GSL 81.

1934 1 pak

Briefwisseling tussen verenigingen en de 

gemeente inzake de toelatingsvraag voor het 

houden van bals, feestelijkheden en tombola's

Stukken betreffende de toelating voor het 

houden van wielerwedstrijden en autorally's

Stukken betreffende de toelatingsvraag voor 

feesten tijdens de vasten

Stukken betreffende de ongevallenverzekering 

voor de gemeentelijke jongensschool

Stukken betreffende auto-ongevallen met de 

gemeentelijke vrachtwagen

Stukken betreffde burgerlijke aansprakelijkheid 

voor schade aan het openbaar domein

Verzameldossier van schadegevallen aan het 

gemeentelijk patrimonium

Dossier inzake de oprichting en toetreding tot 

ARGIM

Staat inzake de premieteruggave voor de 

verzekeringskassen Gemeenrecht en 

arbeidsongevallen

Briefwisseling tussen de Harmonie 

Verbroedering en de gemeente inzake de 

toelating voor het organiseren van 

feestelijkheden
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#GSL 82.

1939-1940 1 omslag

#GSL 83.

1961 1 stuk

#GSL 84.

1965 1 stuk

#GSL 85.

1962-1963 2 stukken

#GSL 86.

1934-1963 1 omslag

#GSL 87.

1936 1 omslag

#GSL 88.

1935 1 omslag

#GSL 89.

1934-1961 1 omslag

#GSL 90.

1937-1949 1 omslag

2.2.2 De Ideale Woning

#GSL 91.

1960-1962 1 omslag

#GSL 92-96.

1960-1966 5 delen

92 . 1960
93 . 1961

Stukken betreffende de ter kennisgeving van 

uitgekeerde dividenden

Stukken betreffende de mobilienbelasting op het 

aandeel in de winst

Gemeenteraadsbesluiten inzake de aanduiding 

van de vertegenwoordigers van de gemeente in 

ARGIM

Brief van ARGIM aan de gemeente inzake 

ontbinding en de vereffening van de 

intercommunale

Dossier inzake de statutenwijziging

Stukken betreffende de algemene 

vergaderingen: dagordes en verslagen

Contract tussen ARGIM en 52 gemeenten inzake 

de stopzetting van de intercommunale en 

stichting van de nieuwe IRGA

Briefwisseling inzake de uitnodiging voor de 

algemene vergadering voor S.M De Ideale 

woning

Jaarverslagen van de ideale woning

Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen van ARGIM

Dossier inzake de goudclausule
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94 . 1964
95 . 1965
96 . 1966

2.2.3 Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en omgeving (= IGAO)

#GSL 97.

1965-1974 1 omslag

#GSL 98.

1966-1974 1 omslag

2.2.4 Intercommunale voor grondbeleid en expansie Antwerpen (=IGEAN)

#GSL 99.

1967 1 omslag

#GSL 100.

1967-1969 1 omslag

#GSL 101.

1967-1969 1 omslag

#GSL 102.

1972-1973 2 stukken

#GSL 103.

1954-1955 1 omslag

#GSL 104.

1954-1960 1 pak

#GSL 105.

1963-1975 1 omslag

#GSL 106.

1954-1967 1 pak

Statuten van Internete

2.2.5 Intercommunale maatschappij voor Elektriciteitsbedeling van de Nete 

(=INTERNETE)

Dossier inzake de oprichting van IGEAN

Stukken betreffende verwijlintresten door het nog 

niet gestort kapitaal

Stukken betreffende de algemene vergaderingen 

van IGAO

Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen van IGAO

Dossier inzake de toetreding tot de 

intercommunale Internete

Dossier inzake de oprichting en aansluiting  van 

de gemeente bij IGEAN

Gemeenteraadsbesluiten inzake de aanduiding 

van vertegenwoordigers in Internete

Processen-verbaal van de algemene 

vergaderingen van Internete

Gemeenteraadsbesluiten inzake de aanduiding 

van vertegenwoordigers in IGEAN
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#GSL 107.

1955-1976 1 omslag

#GSL 108.

1956-1969 1 omslag

#GSL 109.

1956-1975 1 omslag

2.2.6 Intercommunale Regionale Gasbedeling van Antwerpen (IRGA)

#GSL 110.

1961-1964 1 omslag

#GSL 111.

1961-1966 1 omslag

2.2.7. Interkantonaal Bouwcoöperatief voor de volkswoningen (IBOCO)

#GSL 112.

1955-1957 1 omslag

2.2.8 Interkantonale Maatschappij voor bouwkrediet (IMABO)

#GSL 113.

1953-1956 1 omslag

#GSL 114.

1956-1965 1 omslag

#GSL 115-118.

1962-1965 4 delen

115 . 1962
116 . 1963
117 . 1964
118 . 1965

Dossier inzake de goedkeuring van de fusie van 

IRGA met IGAO en de liquidatie van IRGA

Dossier inzake de oprichting en toetreding tot de 

intercommunale regionale gasbedeling van 

Antwerpen (= IRGA)

Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen

Dossier inzake de deelname in de Interkantonale 

Maatschappij voor bouwkrediet (= I M A B O)

Dossier inzake de deelname in de Interkantonale 

Maatschappij voor bouwkrediet (= I M A B O)

Jaarverslagen Interkantonale Maatschappij voor 

bouwkrediet

Stukken betreffende de uitkering van dividenden

Rekeningen inzake de vergoeding voor het 

gebruik voor installaties

Dossier inzake de toetreding tot het 

Interkantonaal bouwcoöperatief (= IBOCO) voor 

de volkswoningen
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2.2.9 Maatschappij voor goedkope woningen

#GSL 119.

1922-1948 1 omslag

#GSL 120.

1964-1965 1 omslag

#GSL 121.

1965 1 omslag

#GSL 122.

1966-1967 2 stukken

#GSL 123.

1975 1 stuk

2.2.11 Telekempo

#GSL 124.

1974 1 omslag

2.2.12 Tevenete

#GSL 125.

1971-1972 1 omslag

2.3.1 Algemeen Financieel Beleid

2.3.1.1 Opmaak van Financiële verslagen

#GSL 126.

1937 1 stuk

Brief van PIDPA aan de gemeente inzake de ter 

kennisgeving van het dividend en de aanwending 

ervan voor de afbetaling van de openstaande 

schuld van de gemeente bij PIDPA

Processen-verbaal van de algemene vergadering

Stukken betreffende de deelname in de 

maatschappij voor goedkope woningen

2.2.10 Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie 

Antwerpen (=PIDPA)

Statuten van PIDPA

2.3 Financieel Beheer

Financieel verslag van de gemeenteontvanger

Dossier inzake de aanduiding van de 

vertegenwoordigers voor de algemene 

vergadering van Telekempo

Dossier inzake de oprichting van 

intercommunale Tevenete

Dossier inzake de toetreding tot PIDPA
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2.3.1.2 Opmaak van de begroting

#GSL 127-170.

1931-1975 44 delen

127 . 1931
128 . 1932
129 . 1934
130 . 1935
131 . 1936
132 . 1937
133 . 1938
134 . 1939
135 . 1940
136 . 1941
137 . 1942
138 . 1943
139 . 1944
140 . 1945
141 . 1946
142 . 1947
143 . 1948
144 . 1949
145 . 1950
146 . 1951
147 . 1952
148 . 1953
149 . 1954
150 . 1955
151 . 1956
152 . 1957
153 . 1958
154 . 1959
155 . 1960
156 . 1961
157 . 1962
158 . 1963
159 . 1964
160 . 1965
161 . 1966
162 . 1967
163 . 1968
164 . 1969
165 . 1970
166 . 1971
167 . 1972
168 . 1973
169 . 1974
170 . 1975

Begroting en begrotingswijzigingen
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#GSL 171

1960-1976 1 omslag

#GSL 172.

1930-1941 1 pak

#GSL 173.

1942 1 stuk

2.3.1.3 Opmaak van de jaarrekening

#GSL 174-214.

1932-1975 41 delen

174 . 1932
175 . 1933
176 . 1934
177 . 1935
178 . 1936
179 . 1937
180 . 1938
181 . 1941
182 . 1942
183 . 1943
184 . 1944
185 . 1945
186 . 1947
187 . 1948
188 . 1949
189 . 1950
190 . 1951
191 . 1952
192 . 1953
193 . 1954
194 . 1955
195 . 1956
196 . 1957
197 . 1958
198 . 1959
199 . 1960
200 . 1961
201 . 1962

Stukken betreffende de invoering van voorlopige 

twaalfden wegens het niet in orde zijn van de 

gemeentebegroting

Verzameldossier inzake de goedkeuring van 

bijzondere kredieten, kredietoverdrachten en 

bijkredieten

Jaarrekeningen

Gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring 

van het verrekenen van de afbetaling van de 

aannemer op het begrotingsartikel voor speciale 

fondsen
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202 . 1963
203 . 1964
204 . 1965
205 . 1966
206 . 1967
207 . 1968
208 . 1969
209 . 1970
210 . 1971
211 . 1972
212 . 1973
213 . 1974
214 . 1975

#GSL 215-254.

1907-1976 43 pakken en 

40 banden

215 . 1907
216 . 1908
217 . 1909
218 . 1910
219 . 1911
220 . 1912
221 . 1913
222 . 1914
223 . 1915
224 . 1916
225 . 1917
226 . 1918
227 . 1919
228 . 1920
229 . 1921
230 . 1921
231 . 1922
232 . 1923
233 . 1925
234 . 1926
235 . 1927
236 . 1928
237 . 1929
238 . 1930
239 . 1931
240 . 1932
241 . 1935
242 . 1939
243 . 1940
244 . 1941
245 . 1942
246 . 1943

Verantwoordingsstukken bij de rekening
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247 . 1944
248 . 1945
249 . 1946
250 . 1947
251 . 1950
252 . 1956
253 . 1962
254 . 1976

#GSL 255.

1941-1942 1 omslag

2.3.1.4 Optreden van de gewestelijk ontvanger

#GSL 256.

1960-1963 1 omslag

#GSL 257.

1942 1 stuk

#GSL 258.

1964-1975 1 omslag

2.3.2 Inning van de belastingen en inkomsten

2.3.2.1 Algemene belastingszaken

#GSL 259.

1945-1970 1 omslag

#GSL 260.

1940-1976 1 pak

#GSL 261.

1937-1966 1 pak

#GSL 262.

1955-1966 1 omslag

Rekening van klerk tot meester

Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de vergoeding voor de Gewestelijke Ontvanger 

voor het tijdelijk overnemen van de taak van de 

gemeentelijk ontvanger

Briefwisseling inzake de terkennisgeving van de 

aanstelling van de gewestelijke ontvangers

Stukken betreffende de samenstelling van de 

fiscale commissie voor de belastingscontrole

Omslagstaten van de gewestelijk ontvanger

Briefwisseling tussen de Controle der 

Belastingen en de gemeente inzake het 

overmaken van inlichtingen

Stukken betreffende de vestiging en afkonding 

van belastingen

Stukken betreffende de verlening van ontlasting 

van belastingen
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2.3.2.2 Rijksbelastingen en opvolging van het kadaster

#GSL 263.

1929 1 stuk

#GSL 264.

1951 1 omslag

#GSL 265.

1955 1 omslag

#GSL 266.

1961-1962 1 omslag

#GSL 267.

1953 1 stuk

#GSL 268.

1939-1952 1 omslag

#GSL 269.

1953-1967 1 omslag

#GSL 270.

1933-1948 1 omslag

#GSL 271.

1933-1948 1 omslag

Dossier inzake het aanvechten van de kadastrale 

schatting voor de gemeente Sint-Lenaarts

Staten van de afrekening van de gemeentelijke 

opcentiemen

2.3.2.3 Opcentiemen

Brief van het Kadaster aan de gemeente 

betreffende het overmaken van inlichtingen over 

het kadastraal inkomen

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentelijke opcentiemen op de 

staatsbelasting voor vertoningen en 

vermakelijkheden

Dossier betreffende de aanduiding van een 

gemeentelijk afgevaardigde voor de kadastrale 

perequatie

Dossier betreffende de aanduiding van een 

gemeentelijk afgevaardigde voor de kadastrale 

perequatie

Uittreksel van het Kadasterplan: Sectie C

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentelijke opcentiemen op de 

staatsbelasting op tapperijen

Staten inzake de vermoedelijke aandelen en 

opcentiemen in de rijksbelasting
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#GSL 272

1925-1948 1 omslag

#GSL 273.

1949-1962 1 pak

#GSL 274.

1963-1976 1 pak

#GSL 275.

1962-1976 1 pak

#GSL 276-278.

1930-1976 3 pakken

276 . 1930-1948
277 . 1949-1963
278 . 1964-1976

2.3.2.4. Directe handel en nijverheidsbelastingen

#GSL

1927-1976 4 pakken

279 . 1927-1948
280 . 1949-1960
281 . 1961-1967
282 . 1968-1976

#GSL 283.

1932-1976 1 omslag

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 

voorheffing

Kohieren betreffende de belasting op drijfkracht 

en tewerkgesteld personeel

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op drijfkracht en tewerkgesteld 

personeel

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentelijke opcentiemen op de grondbelasting

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentelijke opcentiemen op de 

staatscedulaire belastingen: 

staatsgrondbelasting, staatsbelasting op 

roerende zaken en staatsbedrijfsbelasting

279-282.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de provinciale belastingen voor 

rijwielen, drijfkracht, honden, voertuigen en 

motorrijwielen

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

aanvullende gemeentebelasting op de 

personenbelasting
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#GSL 284-285.

1975-1976 2 kohieren

284 . 1975

285 . 1976

#GSL 286.

1963 1 pak

#GSL 287.

1960-1961 1 omslag

#GSL 288.

1964 1 pak

#GSL 289.

1968-1976 1 omslag

#GSL 290.

1960 1 stuk

#GSL 291.

1965-1967 1 omslag

#GSL 292.

1933 2 stukken

#GSL 293.

1923-1927 1 omslag

Verklaringen van de belastingaangifte op 

tewerkgesteld personeel

Verklaringen van de belastingaangifte op 

drijfkracht

Stukken betreffende de belasting op 

warmtevlakken, stoomketels, paardenkracht en 

motoren: Kohieren en bezwaarschriften

Processen-verbaal inzake overtredingen bij de 

belastingsaangifte op drijfkracht

Brief tussen de firma Stoomsteenbakkerijen 

Janssen & Maes en de gemeente inzake een 

bezwaarschrift tegen de belasting op 

tewerkgesteld personeel

Briefwisseling tussen de firma 

Stoomsteenbakkerijen Janssen & Maes en de 

gemeente inzake bezwaarschriften tegen de 

belasting op drijfkracht

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

omslagbelasting op de steenbakkerijen

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake de bezwaarschriften op de 

belasting voor drijfkracht en tewerkgesteld 

personeel

Kohieren betreffende de belasting op drijfkracht
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#GSL 294-296.

1950-1976 1 pak en 2 

omslagen

294 . 1950-1959
295 . 1960-1967
296 . 1968-1976

2.3.2.5. Directe belastingen op sociale activiteiten

#GSL 297.

1963 1 omslag

#GSL 298.

1929-1964 1 pak

#GSL 299.

1966 1 kohier

#GSL 300.

1928-1970 1 omslag

#GSL 301-303.

1949-1976 3 pakken

301 . 1949-1958
302 . 1959-1967
303 . 1968-1976

2.3.2.6 Andere directe belastingen

#GSL 304.

1935 1 omslag

#GSL 305.

1941-1950 1 omslag

#GSL 306.

1944 1 kohier

Stukken betreffende de belasting op 

muziekinstrumenten: goedkeuring en 

belastingskohieren

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

belasting op speeltoestellen

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

speciale belasting op de vaste goederen die 

tijdelijk vrijgesteld zijn van grondbelasting

Belastingskohier van de gemeentebelasting op 

de nieuwe gebouwen die van de tienjaarlijkse 

vrijstelling van staatsgrondbelasting genieten

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

speciale belasting op de waarde van meubilair

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op openbare danspartijen

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op vertoningen en vermakelijkheden

Belastingskohier op geplaatste muziektuigen

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op tapperijen en slijterijen
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#GSL 307.

1930 1 kohier

#GSL 308.

1949 1 kohier

#GSL 309.

1944 1 stuk

#GSL 310.

1967-1976 1 omslag

#GSL 311.

1945 1 kohier

2.3.2.7 Indirecte belastingen

#GSL 312.

1921-1976 1 pak

#GSL 313.

1947-1952 1 kohier

#GSL 314.

1964-1975 1 omslag

#GSL 315.

1950-1959 1 omslag

#GSL 316.

1930 1 stuk

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

belasting op de afgifte van identiteitskaarten

Beschikking inzake de goedkeuring van een 

verhoging van de vleeskeurrechten

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

belasting op de afgifte van administratieve 

stukken

Belastingskohier van de gemeentebelasting op 

de rijwielen

Collegebesluit betreffende het verlagen van de 

bijzondere belasting op wedden, lonen en 

pensioenen voor het jaar 1944

Belastingskohieren op de vaste kaaien 

(=kaairechten)

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op motorvoertuigen 

Stukken betreffende de inning van kaai- en 

stapelrechten

Belastingskohier van de bijzondere 

gemeentebelasting ten laste van eigenaars of 

gebruikers van bebouwde en onbebouwde 

eigendommen op basis van het kadastraal 

inkomen

Belastingskohier inzake de speciale belasting op 

wedden, lonen en pensioenen
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#GSL 317.

1948-1975 1 omslag

#GSL 318.

1931-1948 1 omslag

#GSL 319.

1933-1943 1 omslag

#GSL 320.

1950-1952 1 omslag

#GSL 321.

1958-1960 1 omslag

2.3.2.8 Verhaalbelastingen

#GSL 322.

1929-1941 1 omslag

#GSL 323.

1935-1942 1 omslag

#GSL 324.

1936-1942 1 omslag

2.3.3 Boeken van de verrichtingen

#GSL 325.

1943-1945 1 omslag

#GSL 326-361.

1941-1976 36 delen

326 . 1941
327 . 1942
328 . 1943
329 . 1944

Stukken betreffende de goedkeuring van 

eenvormige plaatsrechten voor markten en 

kermissen

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

plaatsrechten voor kermissen

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

plaatsrechten voor de wekelijkse markt en 

jaarmarkten

Stukken betreffende de inning van belastingen 

op kermissen

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

belasting voor bestratingswerken

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

belasting voor algemene bestatings- en 

rioleringswerken

Verhaalbelastingsdossier inzake de weg- en 

rioleringswerken aan de Pothoek: goedkeuring, 

kohieren,…

Stukken betreffende de verpachting van 

standplaatsen voor foren

Grootboeken der ontvangsten en uitgaven

Grootboek der Ontvangsten & Uitgaven
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330 . 1945
331 . 1946
332 . 1947
333 . 1948
334 . 1949
335 . 1950
336 . 1951
337 . 1952
338 . 1953
339 . 1954
340 . 1955
341 . 1956
342 . 1957
343 . 1958
344 . 1959
345 . 1960
346 . 1961
347 . 1962
348 . 1963
349 . 1964
350 . 1965
351 . 1966
352 . 1967
353 . 1968
354 . 1969
355 . 1970
356 . 1971
357 . 1972
358 . 1973
359 . 1974
360 . 1975
361 . 1976

#GSL 362-363.

1947-1976 2 pakken

362 . 1947-1957
363 . 1958-1976

#GSL 364.

1947-1976 1 omslag

#GSL 365.

1920-1974 1 deel

#GSL 366.

1940-1976 1 deel

Staten inzake de Maandelijkse standopgaven 

van de ontvangsten en uitgaven volgens het 

grootboek

Driemaandelijkse balansen

Register van de hulpboeken: ontvangsten

Sommier van de gemeentelijke eigendommen
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#GSL 367-368.

1937-1946 2 delen

367 . 1937-1945
368 . 1946

2.3.4 Beheer van Financiële gelden

2.3.4.1 Kasbeheer en kasnazicht

#GSL 369.

1927-1945,1976 1 pak

#GSL 370-372.

1937-1976 3 pakken

370 . 1937-1957
371 . 1958-1967
372 . 1968-1976

2.3.4.2 Bankbeheer

#GSL 373-376.

1940-1964 4 pakken

373 . 1940-1947
374 . 1947-1954
375 . 1954-1959
376 . 1959-1964

#GSL 377-378.

1941-1961 2 omslagen

377 . 1941-1948
378 . 1948-1961

#GSL 379.

1946-1947 1 omslag

#GSL 380.

1941-1946 1 omslag

#GSL 381.

1961 1 omslag

Staten van de stand der rekening courant B

Dagkasboeken

Staten van de stand der rekening courant  

Toelagen en leningsgelden

Processen-verbaal van kasnazicht

Staten van de kastoestand

Staten van de stand der rekening: 

voorschotfonds

Staten van de stand der rekening courant B: 

Speciale Rekening Courant B: Fiscale Amnestie

Staten van de stand der rekening courant A: 

Bedieningsfonds
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#GSL 382.

1944-1946 1 omslag

#GSL 383.

1953-1955 1 omslag

#GSL 384.

1955 1 omslag

2.3.4.3 Subsidies en ondersteuning door de hogere overheid

#GSL 385.

1937-1961 1 omslag

2.3.4.4 Geldbelegging

1. Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen

#GSL 386.

1904-1942 1 omslag

#GSL 387-388.

1950-1976 2 pakken

387 . 1950-1968

388 . 1969-1976

#GSL 389.

1961 1 stuk

#GSL 390.

1964 1 stuk

Staten van de stand der rekening: 

Rijksfinanciering

Staten van de stand der rekening: 3 maandelijks 

preadvies

Staten van de stand der rekening: rekening op 6 

maanden

Akten inzake de regeling op de inschrijving van 

aandelen van de nationale Maatschappij van de 

buurtspoorwegen

Brief van de Nationale Maatschappij van de 

buurtspoorwegen als uitnodiging voor de 

aandeelhoudersvergadering

Akten inzake de regeling op de inschrijving van 

aandelen van de Nationale Maatschappij van de 

buurtspoorwegen en het vervallen van de 

annuïteittitels

Brief van de Nationale Maatschappij van de 

buurtspoorwegen inzake de ter kennisgeving van 

de winstverdeling

Stukken betreffende de verdeling van het 

aandeel inzake het fonds der gemeenten
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2. Gemeentekrediet

#GSL 391.

1959-1960 1 omslag

2.3.4.5 Geldlening

#GSL 392.

1960-1963 1 omslag

#GSL 393.

1975-1976 1 omslag

#GSL

1880-1971 2 omslagen 

en 1 pak

394 . 1880-1910

395 . 1911-1944

396 . 1945-1971

#GSL 397.

1936-1942 1 pak

#GSL 398.

1938-1942 1 omslag

#GSL 399.

1938-1944 1 omslag

#GSL 400.

1942 1 omslag

#GSL 401.

1939-1941 1 omslag

#GSL 402.

1940 1 omslag

394-396

Dossier inzake de lening voor het bouwen van 

nieuwe klaslokalen, turnzaal en woonhuis

Dossier inzake de intekening op de 

kapitaalsverhoging van het gemeentekrediet

Dossier inzake de annulering van de lening voor 

de aanleg van de centrale verwarming in de 

jongensschool

Dossier betreffende het aangaan van een lening 

voor de aanleg van centrale verwarming in de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier betreffende het aangaan van een 

Thesaurielening voor steun aan behoeftigen

Stukken betreffende het aangaan van leningen

Aflossingsstaten van de leningen

Dossier inzake de lening voor de weg- en 

rioleringswerken "Pothoek"

Dossier inzake de lening voor de aanleg van een 

fietspad op Molenheike

Staten inzake de gemeenteschuld
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#GSL 403.

1940 1 pak

#GSL 404.

1954 1 omslag

#GSL 405.

1954 1 omslag

#GSL 406.

1956 1 omslag

#GSL 407.

1958-1972 1 omslag

#GSL 408.

1959-1972 1 omslag

#GSL 409.

1961-1972 1 omslag

#GSL 410.

1961 1 omslag

#GSL 411.

1963 1 omslag

#GSL 412.

1963-1966 1 omslag

#GSL 413.

1963-1972 1 omslag

#GSL 414.

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een dieselvrachtwagen (= lening 10)

Dossier inzake de lening voor de weg- en 

rioleringswerken Molenakker (= lening 8)

Dossier inzake de lening voor de onteigening van 

onroerende goederen "Molenakker" (= Lening 

12)

Dossier inzake de lening voor wegenwerken 

nr.16/2 en 13 (= lening 4)

Dossier inzake de lening voor het aandeel in 

I.M.A.B.O (= lening 2)

Dossier inzake de lening voor de aanleg van het 

kerkhof (= lening 1) 

Dossier inzake de lening voor onteigening 

Molenakker (= lening 9)

Dossier inzake de lening voor bijkomende 

rioleringswerken en werken aan de voetpaden (= 

lening 7)

Dossier inzake de lening voor herstel van 

oorlogsschade aan de kerkhofmuur (= lening 13)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

gronden de Corswarem-Floren (= lening 11)

Dossier inzake de afrekening van de 1ste 

steunlening aan behoeftigen

Dossier inzake de lening voor weg-en 

rioleringswerken in de dorpskom (= lening 6)
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1964-1972 1 omslag

#GSL 415.

1965-1972 1 omslag

#GSL 416.

1966-1972 1 omslag

#GSL 417.

1967-1972 1 omslag

#GSL 418.

1967-1969 1 omslag

#GSL 419.

1967-1972 1 omslag

#GSL 420.

1967-1972 1 omslag

#GSL 421.

1968-1969 1 omslag

#GSL 422.

1969 1 omslag

#GSL 423.

1969 1 omslag

#GSL 424.

1969 1 omslag

#GSL 425.

1969 1 omslag

Dossier inzake de lening voor studiekosten voor 

verbetering van wegen (= lening 22)

Dossier inzake de lening voor studiekosten naar 

de onteigening voor waterbeheersingswerken (= 

lening 23)

Dossier inzake de lening voor 

waterbedelingswerken PIDPA (= lening 25)

Dossier inzake de lening voor studiekosten en 

plannen van de verbetering van waterlopen (= 

lening 24)

Dossier inzake de lening voor bijkomende 

wegenwerken Molenheiken (= lening 19)

Dossier inzake de lening voor weg-en 

rioleringswerken Processieweg (= lening 18)

Dossier inzake de lening voor onteigening 

Processieweg (= lening 17)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

gronden Engelakker (= lening 16)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een tractor (= lening 21)

Dossier inzake de lening voor wegenwerken 

Engelakker en Molenheiken (= lening 15)

Dossier inzake de lening voor de elektrificatie en 

aankoop van een torenuurwerk (= lening 14)
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#GSL 426.

1969-1970 1 omslag

#GSL 427.

1971 1 omslag

#GSL 428.

1971 1 omslag

#GSL 429.

1971-1974 1 omslag

#GSL 430.

1972 1 omslag

#GSL 431.

1972 1 omslag

#GSL 432.

1972 1 omslag

#GSL 433.

1972 1 omslag

#GSL 434.

1972-1973 1 omslag

#GSL 435.

1973-1974 1 omslag

#GSL 436.

1973-1974 1 omslag

Dossier inzake de lening voor 

verbeteringswerken aan landbouwwegen (= 

lening 27)

Dossier inzake de lening voor weg-en 

rioleringswerken Tuinwijk (lening 26)

Dossier inzake de lening voor de aanleg van het 

waterleidingsnet (= lening 35)

Dossier inzake de lening voor de 

Kapitaalverhoging IGEAN (= lening 34)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een bermmaaier (= lening 36)

Dossier inzake de lening voor 

verbeteringswerken aan landbouwwegen lot 2 (= 

lening 30)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

gronden voor de aanleg van een plein en de 

bouw van een nieuw gemeentehuis (=lening 29)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een vrachtwagen voor de wegendienst (= lening 

33)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een politiewagen (= lening 32)

Dossier inzake de lening voor 

verbeteringswerken aan landbouwwegen lot 3 (= 

lening 31)

Dossier inzake de lening voor studiekosten 

betreffende de rioleringsaanleg (=lening 28)
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#GSL 437.

1974 1 omslag

#GSL 438.

1974 1 omslag

#GSL 439.

1974 1 omslag

#GSL 440.

1974 1 omslag

#GSL 441.

1975 1 omslag

#GSL 442.

1975 1 omslag

#GSL 443.

1975 1 omslag

#GSL 444.

1975 1 omslag

#GSL 445.

1975-1976 1 omslag

#GSL 446.

1975-1976 1 omslag

#GSL 447.

1976 1 omslag

Dossier inzake de lening voor de oprichting van 

een gemeentelijke lagere jongensschool (= 

lening 47)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

een duplicatiemachine (= lening 46)

Dossier inzake de lening voor de uitbreiding van 

het waterleidingsnet ( = lening 45)

Dossier inzake de lening voor studiekosten rond 

de oprichting van een zuiveringsstation (lening 

43)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

schoolmeubelen (= lening 37)

Dossier inzake de lening voor de uitbreiding van 

het waterleidingsnet ( = lening 38)

Dossier inzake de lening voor verlichtingswerken 

aan de toren (= lening 49)

Dossier inzake de lening voor studiekosten rond 

de oprichting van een gemeenteschool (= lening 

42)

Dossier inzake de aanvullende lening voor de 

aankoop van een bermmaaier (= lening 40)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

gronden voor de aanleg van sportvelden 

(=leningen 44 en 48)

Dossier inzake de lening voor de aankoop van 

schoolmeubelen: lot 3 (= lening 39)
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#GSL 448.

1976 1 omslag

#GSL 449.

1976-1977 1 omslag

#GSL 450.

1976-1977 1 omslag

#GSL 451.

1976 1 omslag

#GSL 452.

1948-1973 1 pak

#GSL 453.

1946-1969 1 omslag

#GSL 454.

1947-1953 1 omslag

#GSL 455.

1940-1946 1 omslag

#GSL 456.

1953 1 stuk

#GSL 457.

1955 1 omslag

Arbeidsreglement voor het administratief 

personeel

Stukken betreffende vaststelling en wijziging van 

het personeelskader

Staten inzake de statistieken van de 

personeelsuitgaven en sterkte

Dossier inzake de goedkeuring van het stelsel 

voor de invoer van de  vijfdagenweek

Dossier inzake de aanvullende lening voor 

verbeteringswerken aan de kloosterstraat (= 

lening 61)

Dossier inzake de lening voor de oprichting van 

een gemeentelijke lagere jongensschool: 

centrale verwarming (= lening 60)

Dossier inzake de lening voor de oprichting van 

een gemeentelijke lagere jongensschool: 

elektrische installatie (= lening 59)

Dossier inzake de lening voor 

verbeteringswerken aan de Kloosterstraat (= 

lening 58)

2.4 Personeelsbeheer

2.4.1 Algemeen personeelsbeleid

Staten betreffende het globaal effectief aan 

personeel

Staten betreffende wijzigingen in de toestand van 

het tijdelijk personeel.
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#GSL 458.

1935 1 stuk

#GSL 459.

1939-1940 1 omslag

#GSL 460.

1945 1 omslag

#GSL 461.

1935 1 omslag

#GSL 462.

1952 1 pak

#GSL 463.

1969 1 omslag

#GSL 464.

1940 2 stukken

#GSL 465.

1945-1947 1 omslag

#GSL 466.

1949 1 omslag

#GSL 467.

1945 1 omslag

#GSL 468.

1946 1 stuk

#GSL 469.

1975 1 omslag

Aanwervingsdossier van een conciërge voor de 

gemeentelijke jongensschool

Aanwervingsdossier van een vrouwelijke klerk

Aanwervingsdossier van een gemeentebediende

Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de pensioensleeftijd op 65 jaar

Dossier inzake de veroordeling van leden van 

het vroegere schepencollege voor de 

onrechtmatige aanstelling van een 

gemeentebediende in 1941

Collegebesluit inzake het ontslaan van de tijdelijk 

bediende voor de dienst voor Summiere 

Herstellingen vanwege stopzetting van de dienst

Sollicitatiebrieven inzake de aanwerving van een 

tijdelijke conciërge voor de gemeentelijke 

jongensschool

Aanwervingsdossier van een veldwachter

Aanwervingsdossier van een veldwachter

Aanwervingsdossier van een veldwachter

Sollicitatiebrieven inzake de aanwerving van een 

tijdelijk bediende voor de rantsoenering

Aanwervingsdossier van een klerk

2.4.2 Aanwerving en bevordering
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#GSL 470.

1962-1965 1 omslag

#GSL 471.

1962-1965 1 omslag

#GSL 472.

1964 1 omslag

#GSL 473.

1961 1 stuk

#GSL 474.

1964 1 stuk

#GSL 475.

1940-1976 1 omslag

2.4.3 Organisatie van de arbeidsvoorwaarden

2.4.3.1 Algemeen

#GSL 476.

1974 1 omslag

2.4.3.2 Vorming

#GSL 477.

1953 2 stukken

2.4.3.3 Afwezigheden en verlof

#GSL 478.

1949-1968 1 omslag

Aanwervingsdossier van een halfgeschoold 

werkman

Gemeenteraadsbesluit inzake het open verklaren 

van de functie van werkvrouw voor de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de geschorste 

gemeenteraadsbeslissing inzake de 

woonstafstandverplichting voor de veldwachter

Gemeenteraadsbesluiten inzake de vaststelling 

van de verlofregeling voor het 

gemeentepersoneel

Aanwervingsdossier van een tijdelijk 

toezichthouder op de werken van de dorpskom

Stukken betreffende tijdelijke aanstellingen

Dossier inzake de vormingsaanvraag van de 

veldwachter

Collegebesluit inzake de aanduiding van de 

opsteller tot het maken van bestelbons, 

betalingsmandaten en invorderingsstaten

Aanwervingsdossier van een tijdelijk 

halfgeschoold werkman
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#GSL 479.

1968 1 stuk

#GSL 480.

1968 1 omslag

#GSL 481.

1969-1974 1 omslag

2.4.3.4 Sociale Dienstverlening

#GSL 482.

1973 2 stukken

#GSL

1954-1973 2 omslagen,1 

deel

483 . 1954-1957

484 . 1955-1959

485 . 1972-1973

#GSL

1849-1976 64 omslagen

486 . Bogaerts J F, Ontvanger 1901-1912
503 . 1870-1892

513 . Molenackers Joannes, Ontvanger 1848
520 . Pelckmans Lodewijk, Ontvanger 1891
532 . Van Ostaeyen Felix, Secretaris 1849
547 . Vrints Petrus Joannes, Secretaris 1848

#GSL

1863-1976 7 omslagen

553 . Laps Joannes Baptist 1863
554 . Laps Louis 1870-1903

Dossier inzake de vernietiging van de 

gemeenteraadsbeslissing inzake gewaarborgd 

weekloon bij ziekte

Personeelsdossiers van het politiepersoneel

Personeelsdossiers van het administratief en 

technisch gemeentepersoneel

Collegebesluiten inzake de aanduiding van de 

vervanger bij ziekte of afwezigheid van de 

secretaris

Personeelsregisters

Gemeenteraadsbesluit inzake de regeling van 

het ziekteverlof voor het administratief, technisch 

en politiepersoneel

Dossier inzake de goedkeuring van de 

aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale 

Dienst

Joosen Philippe Cornelius, 

Secretaris

2.4.4 Bijhouden van de personeelsdossiers en personeelsgegevens

550-556.

486-549.

483-485.
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2.4.5.1 Weddevaststelling en algemene berekening

#GSL 557.

1976 1 omslag

#GSL 558.

1953-1971 1 omslag

#GSL 559.

1952-1974 1 pak

#GSL 560.

1916-1976 1 pak

#GSL 561.

1946-1971 1 pak

#GSL 562.

1947-1975 1 pak

#GSL 563.

1975 1 omslag

#GSL 564.

1938-1958 1 omslag

#GSL 565.

1952-1965 1 omslag

#GSL 566.

1969 1 stuk

Stukken betreffende de vaststelling van de 

individuele wedden

Stukken betreffende  vaststelling van het 

geldelijk statuut voor de bezoldiging van het 

gemeentepersoneel

Collegebesluit inzake de vaststelling van het loon 

voor tewerkgestelde werklozen

Stukken betreffende de vaststelling van het 

geldelijk statuut van de gemeentesecretaris

Dossier inzake de aanpassing van het geldelijk 

statuut van het gemeentepersoneel door het in 

aanmerking nemen van privéjaren

Stukken betreffende de vaststelling van de 

weddeschaal van de veldwachter

Gemeenteraadsbesluiten betreffende de 

aanpassing van de wedden ten gevolge van de  

index

2.4.5 Loonadministratie

Gemeenteraadsbesluiten inzake de vaststelling 

van het uurloon van de werkvrouw

Dossier inzake de aansluiting bij de 

weddecentrale

Stukken betreffende aanpassing van het geldelijk 

statuut van het gemeentepersoneel en 

weddeschalen
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#GSL 567.

1944-1949 1 omslag

#GSL 568.

1959-1962 1 omslag

#GSL 569.

1940-1965 1 omslag

#GSL 570.

1963-1976 1 omslag

#GSL 571.

1951-1972 1 omslag

2.4.5.2 Pensioensberekening

#GSL 572.

1934-1967 1 pak

#GSL 573.

1954-1977 1 pak

#GSL 574.

1957-1977 1 pak

2.4.5.3 Bijkomende vergoedingen en weddeaanvullingen

#GSL 575.

1945-1972 1 omslag

#GSL 576.

1971-1972 1 omslag

#GSL 577.

1974-1975 1 omslag

Gemeenteraadsbesluiten inzake de goedkeuring 

van een weddetoeslag 

Stukken betreffende de berekening en de 

betaling van de wedden

Stukken betreffende de herberekening van de 

wedden

Staten betreffende de voorgeschoten 

pensioenen door de gemeente voor rekening van 

het Provinciaal Fonds van Gemeentepensioenen

Stukken betreffende de toekenning van een 

weddevoorschot voor het administratief 

personeel

Stukken betreffende de pensioensberekening

Gemeenteraadsbesluiten inzake de vaststelling 

van het uurloon van de losse werklieden

Gemeenteraadsbesluiten inzake de inhouding op 

de wedde voor de vorming van een pensioen

Gemeenteraadsbesluiten inzake de toekenning 

van een conventioneel weddesupplement

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een eindejaarstoelage

Staten betreffende de bij de omslagkas voor 

gemeentelijke pensioenen aangesloten 

personeelsleden
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#GSL 578.

1948-1971 1 omslag

#GSL 579.

1954-1977 1 omslag

#GSL 580.

1945-1950 1 omslag

#GSL 581.

1975 1 omslag

#GSL 582.

1953-1973 1 omslag

#GSL 583.

1951-1967 1 omslag

#GSL 584.

1950 2 stukken

#GSL 585.

1956-1962 1 omslag

#GSL 586.

1956-1976 1 omslag

#GSL 587.

1976 1 omslag

#GSL 588.

1967-1971 1 omslag

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van de reisvergoedingen

Staten inzake de uitgeschreven vakantiegelden 

voor het gemeentepersoneel door de Rijksdienst 

voor jaarlijkse vakantie

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van vakantiegeld

Gemeenteraadsbesluiten inzake de goedkeuring 

van de haard-en standplaatsvergoeding

Gemeenteraadbesluiten betreffende de 

uitbetaling van een vergoeding voor de moeder 

in het gezin

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

restructuratiebonificatie

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een vergoeding voor het tijdelijk uitoefenen 

van hogere functies

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een mobiliteitstoelage

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van de diplomabijslag

Stukken betreffende de goekeuring van de 

fietsvergoeding voor de veldwachter

Stukken betreffende de tussenkomst  voor 

personeelsleden die vrij bij een erkend 

ziekenfonds zijn aangesloten.
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#GSL 589.

1971 1 omslag

#GSL 590.

1968-1975 1 omslag

#GSL 591.

1952-1973 1 omslag

#GSL 592.

1970-1972 2 stukken

#GSL 593.

1965-1968 1 omslag

#GSL 594.

1938 1 stuk

#GSL 595.

1940 2 stukken

#GSL 596.

1948-1971 1 omslag

#GSL 597.

1950-1956 1 omslag

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake het uitvoeren van de 

volkstelling

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake het opmaken van 

identiteitsbewijzen

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake gedane overuren

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een revalorisatietoelage

Gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring 

van de vergoeding voor buitengewone prestaties 

aan het personeel inzake de inning van 

plaatsrechten

Briefwisseling van de provincie aan de gemeente 

inzake de goedkeuring van de 

gemeenteraadsbesluiten van de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake schrijfwerk en uitbetaling 

van militievergoedingen

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van de programmatietoelage

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een vergoeding voor begrafeniskosten

Gemeenteraadsbesluiten inzake de goedkeuring 

van tussenkomst in de telefoonkosten voor de 

secretaris en veldwachter
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#GSL 598.

1952 1 omslag

#GSL 599.

1959-1961 1 omslag

#GSL 600.

1960-1972 1 omslag

#GSL 601.

1961 1 omslag

#GSL 602.

1963-1964 1 omslag

#GSL 603.

1972 1 omslag

#GSL 604.

1941-1965 1 omslag

2.4.5.4 Inhoudingen belastingen

#GSL 605.

1948-1966 1 pak

#GSL 606.

1972-1976 1 pak

Stukken betreffende vergoedingen aan personen 

buiten de administratie

Dossier betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake het schrijven van 

rantsoeneringskaarten

Staten inzake de afhouding van belastingen op 

de lonen

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake de algemene 

landbouwtelling

Dossier betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake de vernieuwing van de 

bevolkingsregisters

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake het opmaken en drukken 

van de kiezerslijsten

Loonstaten van het administratief personeel

Dossier betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake de inenting  tegen 

poliomyelitis

Dossier betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan 

het personeel inzake het schrijven van nieuwe 

bevolkingsfiches
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#GSL 607.

1955-1959 1 pak

#GSL 608.

1972 1 pak

2.4.5.5 RSZ aangiften en compensatiekassen

#GSL

1948-1976. 2 pakken en 3 

omslagen

609 . 1948-1965

610 . 1966-1973

611 . 1974

612 . 1975

613 . 1976

#GSL

1952-1977 2 pakken

614 . 1952-1967 1 pak

615 . 1967-1977 1 pak

#GSL

1951-1952 1 omslag

#GSL

1934-1952 1 pak

#GSL 618.

1969 1 stuk

#GSL 619.

1975-1976 1 omslag

Gemeenteraadsbesluit inzake de aansluiting bij 

de Interbedrijfsgeneeskundige dienst "IDEWE"

Stukken betreffende de aangifte en afrekening 

van de Rijksmaatschappelijke zekerheid

Stukken betreffende geneeskundig onderzoek 

van de personeelsleden

2.4.6 Gezondheid Personeel

Stukken betreffende de huishoudelijke 

heruitrusting

Staten inzake de bedrijfsvoorheffing

Loonstaten van de werklieden

609-613

617. Stukken betreffende de bijzondere 

compensatiekas voor gezinsvergoedingen

616.

614-615. Aangiftestaten van de bijzondere 

compensatiekas voor de kinderbijslag
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#GSL

1960-1968 1 omslag

2.6.1 Leveringen en diensten

#GSL

1970 1 stuk

2.6.2 Aankopen van rollend materieel

#GSL

1962-1963 1 pak

#GSL

1967-1969 1 omslag

#GSL 624.

1975 1 omslag

#GSL

1971-1972 1 omslag

2.6.3 Aankopen van meubilair, uitrusting en machines

#GSL 626.

1965 1 stuk

#GSL 627.

1973-1974 1 omslag

#GSL 628.

1971-1975 1 omslag

#GSL 629.

1972 1 stuk

Aankoop- en herstellingsdossier van de 

motormaaier Agria

Aankoopdossier brilcabine voor de tractor

Aankoopdossier van een bermmaaier 

2.6 Leveringen en Materiaalbeheer

620. Dossier inzake de aanbesteding voor het 

klasseren van het archief volgens de decimale 

classificatie

2.5 Archiefbeheer

Gemeenteraadsbesluit inzake de aankoop van 

een transportband voor het laden van de 

vrachtwagen

621. Collegebesluit betreffende de hernieuwing van 

de abonnementen

622. Aankoopdossier van een vrachtwagen voor de 

huisvuilomhaling

623. Aankoopdossier van een tractor

625. Aankoopdossier van een vrachtwagen

Collegebesluit betreffende de aankoop van een 

frees/snijmachine
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#GSL

1972 1 stuk

#GSL

1968-1969 1 omslag

#GSL

1975-1976 1 omslag

#GSL

1975-1976 1 omslag

2.6.4. Overige aankopen

#GSL 634.

1972 1 stuk

#GSL 635.

1966 1 omslag

2.6.5 Verkopen van roerende goederen 

#GSL 636.

1963 1 stuk

Collegebesluit inzake de aankoop van de 

burgemeesterssjerp

Aankoopdossier van het huldeboek voor de 

uitdiensttreding van provinciegouverneur Richard 

Declerck

632. Aankoopdossier van een duplicatiemachine

633. Collegebesluit inzake de aankoop van een 

schrijfmachine

630. Collegebesluit van de aankoop van elektrisch 

sorterende fichebakken voor de dienst bevolking

631. Aankoopdossier van een fotokopieerapparaat

Gemeenteraadsbesluit inzake de afstand van het 

meubilair en materiaal van de Werkrechtersraad 

aan de Staat
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#GSL 637.

1972 1 stuk

#GSL 638.

1972 1 stuk

#GSL 639.

1972 1 stuk

#GSL 640.

1972 1 stuk

#GSL 641.

april-december 1976 1 band

#GSL 642.

1973 1 stuk

#GSL 643.

1973 1 stuk

III.Publieke Taken

Collegebesluit inzake de aankoop van 

documentatie bij de Geschied- en 

Oudheidkundige Kring van Brecht voor de 

opmaak van het gemeentelijk infoblad

3.1.1 Organisatie van plechtigheden en recepties

Gemeentelijk infoblad van Sint-Lenaarts

Gemeenteraadsbesluit inzake de beslissing tot 

uitgave van een gemeentelijk infoblad

Collegebesluit inzake de goedkeuring van een 

receptie voor de inhuldiging van de nieuwe Chiro 

lokalen op kosten van de gemeente

Collegebesluit inzake de organisatie van een 

receptie voor het jubileum van Eerwaarde de 

Preter op kosten van de gemeente

Collegebesluit inzake de organisatie van een 

nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel

Collegebesluit inzake de aankoop van 

glasraampjes ter bedanking van het 

gemeentepersoneel voor alle bewezen diensten

3.1.2 Communicatie met de inwoners

3.1 Communicatie en Public Relations
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8 delen

644 .

645 .

646 .

647 .

648 .

649 .

650 .

651 .

18 delen

652 .

653 .

654 .

655 .

656 .

657 .

658 .

659 .

660 .

661 .

662 .

663 .

664 .

665 .

666 .

667 .

668 .

669 .

18 delen

670 .

671 .

672 .

673 .

674 .

675 .

1881-1890.

1911-1920.

1916-1920.

1921-1925.

Geboorteregisters.

1956-1960.

1926-1930.

1931-1935.

3.2 Burgerlijke Stand en Bevolking

1881-1895.

1847-1976.

1891-1900.

"Tienjaarlijkse tafels", indexen van de registers 

van burgerlijke stand

1847-1865.

1941-1945.

1906-1910.

1901-1910.

3.2.1.1 Registratie geboorten,huwelijken en overlijden

#GSL

#GSL 652-669.

1921-1930.

1966-1970.

1971-1976.

1946-1950.

1961-1965.

1936-1940.

1896-1905.

1951-1955.

1871-1880.

1911-1915.

1931-1950.

1951-1976.

1866-1880

1921-1925.

1911-1920.

1797-1976

1847-1870.

1871-1890.

1891-1905

1906-1910.

1802-1970.

#GSL 670-687.

644-651.

Huwelijksregisters

3.2.1 Burgerlijke Stand
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676 .

677 .

678 .

679 .

680 .

681 .

682 .

683 .

684 .

685 .

686 .

687 .

14 delen

688 .

689 .

690 .

691 .

692 .

693 .

694 .

695 .

696 .

697 .

698 .

699 .

700 .

701 .

#GSL 702.

1940-1945 1 omslag

#GSL 703.

1932-1976 1 omslag

#GSL 704.

1946-1960 1 omslag

#GSL 705.

1950-1976 1 omslag

1966-1970.

1971-1976.

1946-1950.

1911-1920.

1941-1945.

#GSL

1847-1870

1871-1890.

1961-1963.

1941-1945.

1964-1966.

1967-1970.

1951-1953.

1957-1960.

1971-1976.

Staten inzake teruggave van zegelrechten voor 

de lege pagina's in de registers

Processen-verbaal van nazicht van de registers 

van burgerlijke stand

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

Procureur des Konings inzake rechtzettingen aan 

de registers van burgerlijke stand

1946-1950

1954-1956.

1936-1940.

1931-1935.

1926-1930

Briefwisseling inzake de kennisgeving van 

randmeldingen in de registers van burgerlijke 

stand

1951-1955.

1956-1960

1921-1930.

1931-1940

Overlijdensregisters.

1847-1976.

1891-1905.

1906-1910.

1961-1965.

688-701.
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3.2.1.2 Opvolging van geboortezaken

2 delen

706 .

707 .

#GSL 708.

1972-1979 1 omslag

#GSL 709.

1942-1976 1 omslag

#GSL 710.

1970-1976 1 omslag

#GSL 711.

1950-1964 1 omslag

#GSL 712.

1938 1 stuk

3.2.1.3 Opvolging van huwelijkszaken

#GSL 713.

1961-1963 1 deel

#GSL 714.

1948-1976 1 omslag

2 delen

715 .

716 .

717q. 1971-1975

3.2.1.4 Opvolging van overlijdenszaken

5 delen

718 .

719 .

1950-1968

Stukken betreffende de adoptie van kinderen

Minuten van de huwelijksregisters

Stukken betreffende de melding van 

echtscheidingen

Briefwisseling tussen de Procureur des Konings 

en de Gemeente inzake de ter kennisgeving van 

vonnissen inzake de ontzetting uit de ouderlijke 

macht

Uittreksel uit het geboorteregister

Briefwisseling inzake de erkenning van 

vaderschap

1953-1957

1962-1968

1950-1953

706-707. Minuten van de geboorteregisters.

1948-1960

Stukken betreffende de wettiging van kinderen

1948-1950

Minuten van de overlijdensregisters.

1950-1975

1950-1959

715-717 Stukken betreffende huwelijksafkondigingen

1955-1960

718-722.

#GSL

#GSL

#GSL
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720 .

721 .

722 .

#GSL 723.

1949-1976 1 pak

2 pakken

724 . 1955-1967
725 . 1968-1976

#GSL 726.

1955-1957 1 deel

#GSL 727-729.

1933-1972 3 delen

727 . 1933-1939
728 . 1955-1971
729 . 1972

#GSL 730.

1933-1969 1 deel

#GSL

1945-1976 3 pakken

731 . 1945-1953
732 . 1955-1971
733 . 1972-1976

#GSL 734.

1947 1 omslag

#GSL 735.

1936-1937 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van 

overlijden: overlijdensberichten

Register van begravingen op het gemeentelijk 

kerkhof

1961-1964

1957-1961

Register van gemeenteraadsbesluiten inzake het 

toestaan van grondvergunningen voor het 

kerkhof

Register van grondvergunningen op het oude en 

nieuwe kerkhof

Stukken betreffende de aanvraag en toekenning 

van grondvergunningen voor het kerkhof

Dossier inzake de aanpassing van de tarieven 

voor een grondvergunning

Dossier inzake een geschil om de 

grondvergunning Vingerhoets-Gorremans

724-725. Stukken betreffende de toelating tot begraving 

en het lijkenvervoer naar het kerkhof van Sint-

Lenaarts

1955-1976.

1964-1968

#GSL

731-733.
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#GSL 736.

1930-1933 2 stukken

#GSL 737.

1933-1966 1 pak

#GSL 738.

1954-1955 1 omslag

#GSL 739.

1957-1976 1 omslag

3.2.1.5 Opvolging van nationaliteitszaken

#GSL 740.

1852-1909 1 deel

#GSL 741.

1852-1952 1 omslag

#GSL 742.

1958-1970 1 omslag

#GSL 743.

1963 1 omslag

3.2.2 Bevolking

3.2.2.1 Algemene registratie van de bevolking

4 delen

744 . 1891-1900.

745 . 1901-1910. 

746 . 1931-1947. 

747 . 1947-1960.

Brieven aan de gemeente inzake de aanvraag tot 

ontgraving

Stukken betreffende het bekomen van toelating 

voor het plaatsen van grafzerken

Stukken betreffende ontgravingen: processen-

verbaal en toelatingsaanvragen

Briefwisseling tussen de Procureur des Konings 

en de gemeente inzake de vraag tot het 

overmaken van statistieken van Nederlanders 

die de Belgische nationaliteit hebben bekomen

744-747.

Stukken betreffende de verwerving van 

nationaliteit: inlichtingen

Nationaliteitsregister

1891-1970.

Dossier inzake het ontwerp voor de kruisen en 

grafzerken voor het nieuw kerkhof

Stukken betreffende de aanvraag van de 

Belgische nationaliteit

#GSL Indexen van de Bevolkingsregisters.
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28 delen

748 . 1891-1900

749 . 1901-1910 deel 1

750 . 1901-1910 deel 2

751 . 1911-1920 deel 1.

752 . 1911-1920 deel 2

753 .

754 .

755 .

756 .

757 .

758 .

759 .

760 .

761 .

762 .

763 .

764 .

765 .

766 .

767 .

768 .

769 .

770 .

771 .

772 .

773 .

774 .

775 .

2 delen

776 . 1955-1968
777 . 1969-1980

12 pakken

778 . 1934-1948
779 . 1949-1951
780 . 1952-1953
781 . 1954-1955
782 . 1956-1957
783 . 1958-1959

#GSL

1931-1947 deel 6.

1948-1960 deel 1.

1955-1980.

1931-1947 deel 1.

1948-1960 deel 7.

1961-1970 deel 1.

1948-1960 deel 4.

1948-1960 deel 5.

1948-1960 deel 6.

1921-1930 deel 2.

1948-1960 deel 2.

1931-1947 deel 2.

1931-1947 deel 3.

1931-1947 deel 4.

1931-1947 deel 5.

776-777. Register van geboorten en overlijdens in andere 

gemeenten

#GSL 778-789. Stukken betreffende het inlichten van de 

gemeente Sint-Lenaarts van geboorten buiten de 

gemeente

1934-1976.

1961-1970 deel 5.

1961-1970 deel 6.

1961-1970 deel 7.

#GSL

1961-1970 deel 2.

1891-1970.

1911-1920 deel 3

1921-1930 deel 1.

748-775. Bevolkingsregisters.

1948-1960 deel 3.

1961-1970 deel 4.

1961-1970 deel 3.
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784 . 1960-1961
785 . 1962-1963
786 . 1964
787 . 1965-1967
788 . 1968-1974
789 . 1975-1976

3 pakken

790 . 1950-1959
791 . 1960-1967
792 . 1968-1976

#GSL 793.

1957-1974 1 omslag

#GSL 794.

1961-1966 1 omslag

#GSL 795.

1932-1974 1 pak

3.2.2.2 Registratie bevolkingsbeweging/migratie

4 delen

796 . 1922-1934

797 . 1935-1945

798 . 1946-1960

799 . 1961-1980.

5 delen

800 . 1901-1921

801 . 1922-1934.

802 . 1935-1945.

803 . 1946-1960.

804 .

#GSL 805.

1924-1948 1 pak

#GSL 790-792. Stukken betreffende het inlichten van de 

gemeente Sint-Lenaarts van huwelijken buiten 

de gemeente

Berichten van verblijfsverandering: inschrijvingen

Stukken betreffende de ter kennisgeving van 

huwelijken in het buitenland

Stukken betreffende de ter kennisgeving van 

overlijdens in andere gemeenten

796-799. Aankomstregisters.

1950-1976.

#GSL

1922-1980.

#GSL

Verordeningen en omzendbrieven inzake het 

bijhouden van de bevolkingsboeken

800-804. Vertrekregisters.

1961-1980.

1901-1980.
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3.2.2.3 Vreemdelingenzaken

#GSL 806.

1934-1959 1 pak

#GSL 807.

1940-1951 1 omslag

#GSL 808.

1938-1948 1 omslag

#GSL 809.

1951-1958 1 omslag

#GSL 810.

1940-1953 1 deel

#GSL 811.

1934-1951 1 omslag

#GSL 812.

1951-1959 1 omslag

#GSL 813.

1950-1952 1 omslag

#GSL 814.

1941-1958 1 omslag

3.2.2.4 Aflevering van documenten en passen

#GSL 815.

1952 1 stuk

Briefwisseling tussen de Administratie der 

Vreemdelingenpolitie en de gemeente inzake het 

overmaken van inlichtingen aangaande 

vreemdelingen

Stukken betreffende de aflevering van 

arbeidsvergunningen aan vreemdelingen

Stukken betreffende de verklaring van 

onvermogen door vreemdelingen voor het 

verkrijgen van een kosteloze identiteitskaart

Verzameldossier van de vreemdelingen (= 

vreemdelingendossiers)

Ontvangstbewijzen inzake de inschrijving in het 

vreemdelingenregister en de betaling van de 

verblijfstaks

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake het overmaken van lijsten van 

ingeweken vreemdelingen

Vreemdelingenlijsten

Register van afgeleverde identiteitskaarten aan 

vreemdelingen

Stukken betreffende de aflevering van 

beroepskaarten aan vreemdelingen

Brief van de Procureur des Konings aan de 

gemeente inzake de procedure voor de 

aflevering van een bewijs van onvermogen
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#GSL 816.

1947-1974 1 omslag

#GSL 817.

1950-1974 1 omslag

#GSL 818-819.

1950-1974 2 delen

818 . 1952-1967
819 . 1967-1980

#GSL 820.

1956-1980 1 deel

4 pakken

821 . 1953-1958
822 . 1959-1967
823 . 1968-1973
824 . 1973-1976

2 omslagen

825 . 1952-1966
826 . 1967-1976

#GSL 827.

1948-1975 1 pak

#GSL 828.

1954-1968 1 omslag

Stukken betreffende de aflevering van kosteloze 

reiskaarten voor het spoorwegnet aan 

mijnwerkers

Omzendbrieven van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken inzake de aflevering van 

reispassen

#GSL 825-826. Processen-verbaal van het aantal in voorraad 

zijnde identiteitskaartformulieren

1952-1976

#GSL 821-824. Stukken betreffende de aflevering van tijdelijke 

identiteitsbewijzen aan personen die hun 

identiteitskaart verloren hebben

1953-1976

Omzendbrieven van de provincie inzake de 

aflevering door gemeenten van 

erfrechtverklaringen en getuigschriften van 

bekendheid

Identiteitskaartenregisters

Identiteitskaartenregister voor kinderen jonger 

dan 12 jaar

Omzendbrieven inzake de aflevering en 

vernieuwing van identiteitskaarten

50



3.2.2.5 Verstrekken van inlichtingen en bevolkingsstatistieken

#GSL 829.

1960 1 stuk

2 pakken

830 . 1926-1946
831 . 1947-1960

#GSL 832.

1948-1959 1 omslag

3.2.2.6 Militiezaken

1. Samenstelling van de lichtingen , wederoproeping en militair verlof

#GSL 833.

1959 1 stuk

#GSL 834.

1952-1957 1 pak

#GSL 835.

1954 2 stukken

#GSL 836.

1954 1 omslag

#GSL 837.

1954 1 omslag

#GSL 838.

1954 1 omslag

Verklaring van wederoproeping

Briefwisseling inzake de vraag naar de 

inlichtingen omtrent uitgesloten militairen

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent ontslaagde militairen van actieve dienst 

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent vrijgestelde militairen wegens 

ongeschiktheid

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent vrijgestelde militairen wegens beslissing

Bevolkingstatistieken:  Bevolkingsevolutie, 

bevolkingsmigratie, doodsoorzaken,…

1926-1960

Stukken betreffende de aflevering van 

vervoersbewijzen aan opgeroepen militairen

#GSL

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

aangaande de bevolking

Brief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

aan de gemeente Sint-Lenaarts inzake de vraag 

naar inlichtingen aangaande een identiteitskaart

830-831.
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#GSL 839.

1954 1 omslag

#GSL 840.

1954 1 omslag

#GSL 841.

1954 1 omslag

#GSL 842.

1954 1 omslag

#GSL 843.

1962 1 omslag

#GSL 844.

1963-1975 1 omslag

2 Organisatie en uitkering van vergoedingen aan (ex)militairen

#GSL 845.

1940 1 deel

#GSL 846.

1940-1942 1 deel

2 omslagen

847 . 1941-1943
848 . 1944-1945

1 omslag en 1 

pak

Ontvangstbewijzen van inschrijving op de 

militielijsten: lichtingen 1966,1968,1973,1978

Militievergoedingsregister

1938-1966

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent militairen met onbepaald verlof

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent aangewezen militairen

Briefwisseling tussen het 

arrondissementscommissariaat van Antwerpen 

en de gemeente inzake het overmaken van de 

militielijsten voor het speciaal contingent

Kasboek inzake de betaling van 

militievergoedingen

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent militairen met onbepaald uitstel

#GSL 847-848. Stukken betreffende de betaling van 

militievergoedingen

1941-1945

#GSL 849-850. Stukken betreffende de aanvraag van 

militievergoedingen door rechthebbenden van 

wederopgeroepenen

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

omtrent de vrijlating van militairen op morele 

grond
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849 . 1938-1943
850 . 1951-1966

#GSL 851.

1951-1963 1 pak

#GSL 852.

1926-1945 1 omslag

#GSL 853.

1924-1936 1 omslag

3.3 Verkiezingszaken

3.3.1 Opmaak en herziening van de kiezerslijsten

11 delen

854 . 1946-1948
855 . 1949-1952
856 . 1952-1954
857 . 1954-1956
858 . 1956-1958
859 . 1958-1960
860 . 1960-1962
861 . 1966-1968
862 . 1970-1972
863 . 1972-1974
864 . 1976-1978

#GSL 865.

1951-1963 1 omslag

#GSL 866.

1946 1 deel

#GSL 867.

1958 1 omslag

#GSL

Kwitanties betreffende de betaling van 

militievergoedingen aan rechthebbenden van 

wederopgeroepenen

Stukken betreffende de uitkering van 

oorlogspensioenen

854-864.

Stukken betreffende de aanvraag van een 

spaarboekje voor kinderen van oud-strijders

Dossier inzake de opmaak van de definitieve 

kiezersregister

Register van verbodsverklaring en 

vervallenverklaring van kiesrecht

Stukken betreffende de herziening van de 

Kiezersregisters

Kiezersregisters van parlements- en 

gemeenteraadverkiezingen

1946-1978

53



#GSL 868.

1961 1 stuk

3.3.2 Organisatie en verloop van de verkiezingen

1 pak, 5 

omslagen en 

2 stukken

869 . 1921
870 . 1932
871 . 1938
872 . 1946
873 . 1952
874 . 1958
875 . 1964
876 . 1970

#GSL 877.

1954-1961 1 omslag

#GSL 878.

1958 1 omslag

3.3.3 Organisatie en bijhouden van kieszaken in verband met rechtbanken

#GSL 879-880.

1928-1934,1950 2 delen

879 . 1928-1934

880 . 1950

#GSL 881.

1950 1 pak

#GSL 882.

1950 1 deel

#GSL 883.

1950 1 deel

Dossier betreffende de herziening van de 

kiezerslijsten van de Werkrechtersraad

Kiezerslijsten van de Werkrechtersraad 

869-876.#GSL

1921-1970

Dossiers van de gemeenteraadsverkiezingen

Stukken betreffende de parlements- en 

provincieraadsverkiezingen

Stukken betreffende de aflevering van reistickets 

voor kosteloos vervoer voor kiezers

Register van bezwaarschriften inzake de 

herziening van de kiezerslijst van de 

Werkrechtersraad

Collegebesluit inzake de wijziging van de 

kiezersregister

Register van de genomen collegebeslissingen 

inzake bezwaarschriften rond de herziening van 

de kiezerslijst van de Werkrechtersraad
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#GSL 884-885.

1927-1928,1950 1 pak en 1 

omslag

884 . 1927-1928

885 . 1950

#GSL 886-887.

ca. 1936 2 delen

886 mannen 

887 vrouwen 

#GSL 888.

1924-1953 1 pak

3 omslagen 

en 4 pakken

889 . 1932-1934
890 . 1938-1942
891 . 1947-1951
892 . 1952-1954
893 . 1956-1960
894 . 1960-1964
895 . 1965-1968

3.4. Ruimtelijke Ordening

3.4.1 Ruimtelijke planning

3.4.1.1 Advisering van de hogere overheid

#GSL 896.

zonder datum 1 stuk

#GSL 897.

1971 1 stuk

Lijst van de samenstelling van het adviescomité 

voor het gewestplan Turnhout

889-895.

Koninklijk besluit inzake de aanstelling van de 

leden van de Streekcommissie voor advies aan 

de provincie Antwerpen

Dossiers van de verkiezing van de 

Werkrechterraad

#GSL Dossiers inzake de opmaak van de lijst van 

gezworenen voor het Hof van Assisen

1932-1968

Kiezersregister voor de verkiezingen van de 

Rechtbank van Koophandel: steekkaarten

Kiezerslijsten van de Rechtbank van Koophandel
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3.4.1.2 Stedenbouwkundig onderzoek in het kader van Ruimtelijke planning

#GSL 898.

1943-1946 1 omslag

3.4.1.3 Bestemmingsplannen

#GSL 899.

1941-1955 1 omslag

#GSL 900.

1950-1952 1 omslag

#GSL 901.

1955-1956 1 omslag

#GSL 902.

1961-1968 1 omslag

#GSL 903.

1974-1976 1 omslag

#GSL 904.

1973-1977 1 pak

#GSL 905.

1973-1977 1 pak

#GSL 906.

1974 1 pak

3.4.1.4 Rooilijnplannen 

#GSL 907.

1908 1 omslag

#GSL 908.

1956 1 omslag

Dossier inzake de wijziging van de rooilijnen aan 

de staatsbaan Oostmalle-Brecht (=RW 53)

Dossier inzake de wijziging van de rooilijnen aan 

de staatsbaan Oostmalle-Brecht (=RW 53)

Dossier inzake het onderzoek naar de 

bevolkingsontwikkeling en sociaal economische 

infrastructuur

Dossier inzake het BPA Uitbereiding oostelijke 

dorpskern en stratenaanleg verkaveling Pleysier

Dossier inzake het BPA nr.3 Klein Veerle

Dossier inzake de opmaak van een algemeen 

plan van aanleg

Dossier inzake het BPA Centrum-West

Dossier inzake het BPA Sint-Lenaarts noord in 

verband met heraanleg van buurtweg 176

Dossier inzake het BPA Engelakker en de 

goedkeuring van de BPA's Engelakker, 

Molenheiken en Klein Veerle

Dossier inzake het BPA nr.2 Molenheiken

Dossier inzake het BPA Houtstraat
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#GSL 909.

1924-1938 1 omslag

3.4.2 Vergunning stedenbouw

#GSL M.

#GSL M.

#GSL 910.

1935 1 omslag

#GSL 911.

1968 1 stuk

#GSL 912.

1968 1 stuk

#GSL 913.

1950 1 pak

19 omslagen 

en 1 pak

914 . 1898-1942
915 . 1949
916 . 1950
917 . 1951
918 . 1952
919 . 1953
920 . 1954
921 . 1955
922 . 1956
923 . 1957
924 . 1958
925 . 1959
926 . 1960
927 . 1961
928 . 1962

Stedenbouwkundige vergunningen tot 1976

Verkavelingsvergunningen tot 1976

Verzameldossiers inzake vergunning voor bouw 

langs rijkswegen 

Gemeenteraadsbesluit inzake de aanpassing 

van het bouwreglement

914-933.

1898-1976

Brief van de Hoofdingenieur aan de gemeente 

inzake het zich akkoord verklaren met de 

princiepsaanvraag voor de oprichting van een 

nieuwe gemeentelijke jongensschool

#GSL

Stukken betreffende de erfdienstbaarheid "Non 

Aedificandi" voor onbebouwde percelen gelegen 

langs staatsbanen

Dossier inzake de princiepsaanvraag voor de 

bouw van een nieuwe kerk te Klein Veerle

Dossier inzake de princiepsaanvraag voor 

verbouwingswerken aan de aangenomen 

meisjesschool
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929 . 1963
930 . 1964
931 . 1965
932 . 1966
933 . 1967-1976

2 omslagen

934 . 1960-1966
935 . 1969-1976

2 pakken

936 . 1955-1969
937 . 1970-1976

#GSL 938.

1960-1968 1 omslag

#GSL 939.

1964-1968 1 omslag

3.4.3 Opsporing van bouwovertredingen

#GSL 940.

1960-1974 1 omslag

3.4.4 Woonbeleid

3.4.4.1 Premies voor woningbouw

2 delen

941 . 1949-1960
942 . 1960-1976

#GSL 943.

1949-1976 1 pak

#GSL 941-942.

936-937.

Registers van staatsbouwpremieaanvragen

1949-1976

934-935.#GSL

Stukken betreffende de aanvraag van 

staatsbouwpremies

Verzameldossiers inzake de toelatingen voor 

kleine bouwwerken

1960-1976

Verzameldossier inzake de opsporing van 

bouwovertredingen

Briefwisseling betreffende de toelatingvraag tot 

het plaatsen van een afsluiting langs de 

openbare weg

Briefwisseling met de gemeente inzake de 

toelatingsvraag voor het plaatsen van 

reclameborden

Stukken betreffende de aflevering van 

vergunningen voor de plaatsing van lichtreclame 

en reclameborden

1955-1976

#GSL
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#GSL 944.

1953-1965 1 omslag

#GSL 945.

1967 1 stuk

#GSL 946.

1964-1973 2 stukken

#GSL 947.

1964-1970 1 omslag

#GSL 948.

1950-1976 1 omslag

3.4.4.2 Beleid in verband met Weekendverblijven en tijdelijke woningen

#GSL 949.

1974 1 omslag

#GSL 950.

1945 1 omslag

3.4.4.3 Oprichting van volks- en goedkope woningen

#GSL 951.

1945 1 stuk

#GSL 952.

1976 1 omslag

Dossier betreffende de regularisatie van 

weekendverblijven

Stukken betreffende de terugbetaling van 

bouwpremies

Dossier inzake de goedkeuring van een 

grondaankoop te Klein Veerle (Sectie D; 742 F 

en 743 B)  door de Ideale Woning voor de 

oprichting van volkswoningen

Gemeenteraadsbesluiten inzake de goedkeuring 

van een gemeentelijke bouwpremie voor 

volkswoningen

Dossier inzake de bouw van noodwoningen

Briefwisseling van de provincie inzake het 

inlichten van de gemeente over provinciale 

toegekende subsidies voor woningaanpassing

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake het ter kennis geven van de 

toekenning van provinciale subsidies voor 

woningaanpassing

Brief van het Ministerie van volksgezondheid en 

van het gezin inzake de slooptoelage van 

Fleerakkers-Van Hoydonck Adelia

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

de organisatie van een infomoment over de 

werking van de Nationale Maatschappij voor de 

Kleine Landeigendom
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3.4.5 Opvolging van eigendomsveranderingen

#GSL 953.

1971-1976 1 pak

3.5 Mobiliteit

3.5.1 Opmaak van verkeersreglementering

#GSL 954.

1956-1971 1 omslag

#GSL 955.

1939-1972 1 omslag

#GSL 956.

1964-1968 1 omslag

#GSL 957.

1971-1972 1 omslag

#GSL 958.

1973-1974 2 stukken

#GSL 959.

1973-1976 1 omslag

#GSL 960.

1973 1 stuk

Briefwisseling tussen het bestuur wegen en de 

gemeente inzake aanvullende politiereglementen 

voor RW53

Stukken betreffende de goedkeuring van 

tijdelijke aanvullende politiereglementen voor de 

organisatie van wielerwedstrijden

Stukken betreffende de goedkeuring van 

tijdelijke politiereglementen vanwege 

manifestaties op Pinksteren en Maria 

Hemelvaart

Gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring 

van een tijdelijk politiereglement voor de 

Vlaamse Kermis en Handelsfoor 

Dossier inzake de goedkeuring van een 

aanvullend politiereglement voor de invoer van 

een gewichtsbeperking in de Processieweg

Stukken betreffende de goedkeuring van diverse 

tijdelijke politiereglementen ter verbetering van 

de verkeersveiligheid

Dossier inzake de goedkeuring van een 

aanvullend politiereglement voor de invoer van 

een snelheidsbeperking in de Kloosterstraat

Briefwisseling tussen notarissen en de gemeente 

inzake de eigendomswisseling van onroerende 

goederen
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#GSL 961.

1974-1975 1 omslag

3.5.2 Ontwerp van verkeerssignalisatie

#GSL 962.

1968 2 stukken

#GSL 963.

1960 1 stuk

3.5.3 Opvolging van uitzonderlijk vervoer

#GSL 964.

1949-1953 1 omslag

#GSL 965.

1957 1 stuk

3.6 Openbare Werken

3.6.1 Patrimoniumbeheer

3.6.1.1 Aankoop en verwerving van onroerende goederen

#GSL 966.

1892-1893 1 omslag

#GSL 967.

1903 1 omslag

#GSL 968.

Provincieraadsbesluit als terkennisgeving aan 

Sint-Lenaarts van de toelating voor NV 

Poudreries Réunies de Belgique voor het vervoer 

van springstoffen van de Antwerpse haven naar 

Clermont-sous-Huy

Briefwisseling tussen de Nationale Belgische 

vereniging van het ruitertoerisme vzw en de 

gemeente Sint-Lenaarts aangaande een verzoek 

tot het plaatsen van wegmarkeringen voor ruiters

Brief van het Bestuur der wegen aan de 

gemeente inzake de plaatsing van een nieuwe 

verkeersheuvel

Briefwisseling van de Provincie aan de gemeente 

inzake de ter kennisgeving van uitzonderlijk 

vervoer over het grondgebied van Sint-Lenaarts

Dossier inzake de goedkeuring van een 

aanvullend politiereglement voor de invoer van 

een snelheidsbeperking in de Schammelstraat

Dossier inzake de verwerving van grond voor de 

inlijving in de nieuwe steenweg naar Loenhout

Dossier inzake de aankoop van grond voor 

inlijving in de steenweg  van Sint-Lenaarts naar 

de steenweg van Brecht-Westmalle

Dossier inzake de aankoop van grond voor de 

vergroting van het kerkhof
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1929-1931 1 omslag

#GSL 969.

1932 1 stuk

#GSL 970.

1934-1936 1 omslag

#GSL 971.

1935 1 omslag

#GSL 972.

1950 1 pak

#GSL 973.

1951-1953 1 omslag

#GSL 974.

1951 1 omslag

#GSL 975.

1953 1 omslag

#GSL 976.

1953 1 omslag

#GSL 977.

1953-1954 1 omslag

#GSL 978.

1959-1968 1 pak

Collegebesluit inzake de inschrijving van een 

bedrag onder de buitengewone uitgaven voor de 

aankoop van grond voor de bouw van een nieuw 

kerkhof

Dossier inzake de aankoop van grond van de 

Kerkfabriek voor de oprichting van een 

oorlogsgedenkteken

Dossier inzake de aankoop van grond voor de 

nieuwe begraafplaats

Dossier inzake de kosteloze grondafstand aan 

de gemeente voor de verbreding van weg nr.13

Dossier inzake de aankoop van grond en 

kosteloze terbeschikkingstelling aan L'Escaut 

voor de creatie van twee omvormingsposten

Dossier inzake de aankoop van grond voor de 

Vondelweg

Dossier inzake de verwerving van grond voor de 

verharding van de Berkendreef

Dossier inzake  de verwerving van grond voor 

verbetering van de rijksweg Sint-Lenaarts-

Hoogstraten

Dossier inzake de verwerving van grond voor de 

verharding van de weg gaande naar Langbos

Dossier inzake de aankoop en verwerving van 

gronden inzake het rooi en onteigeningsplan 

Engelakker
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#GSL 979.

1961-1966 1 pak

#GSL 980.

1964 1 omslag

#GSL 981.

1965 1 omslag

#GSL 982.

1965-1968 1 omslag

#GSL 983.

1967-1969 1 omslag

#GSL 984.

1968 1 omslag

#GSL 985.

1968 1 stuk

#GSL 986.

1969 2 pakken

#GSL 987.

1971-1974 1 omslag

#GSL 988.

1972-1973 1 omslag

#GSL 989.

1974-1976 1 omslag

Dossier inzake de aankoop van gronden voor de 

bouw van een nieuw gemeentehuis

Dossier inzake de aankoop van gronden van 

Jean Gillet Leva

Dossier inzake de aankoop van grond voor 

inlijving bij de wegenis van de Processieweg

Dossier inzake de verwerving van gronden voor 

de wegenis van de Tuinwijk

Dossier inzake de verwerving van gronden voor 

de Vondelweg

Dossier inzake de aankoop van grond van C.0.0. 

sectie D nr. 878 en 879d voor inlijving bij de 

wegenis

Dossier betreffende de aankoop van grond voor 

de bouw van een nieuw gemeentehuis

Verklaring van afstand van een 

electriciteitskabine door de firma Jacques 

Blankaert & cie aan de gemeente

Dossier inzake de aankoop en verwerving van 

gronden inzake het rooi en onteigeningsplan 

Molenakker

Onteigeningsplannen inzake 

waterbeheersingswerken aan verschillende 

waterlopen

Dossier inzake de aankoop van gronden voor de 

sociale verkaveling Pothoek
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#GSL 990.

1976 1 omslag

#GSL 991.

Z.D 1 omslag

3.6.1.2 Verkoop en desaffectatie van onroerende goederen

#GSL 992.

1866-1930 1 omslag

#GSL 993.

1912-1935 1 pak

#GSL 994.

1914 1 omslag

#GSL 995.

1924 1 omslag

#GSL 996.

1926-1931 1 omslag

#GSL 997.

1927 1 omslag

#GSL 998.

1936-1937 1 omslag

#GSL 999.

1943-1944 1 omslag

#GSL 1000.

1953-1954 1 omslag

Dossier inzake de verkoop  door de gemeente 

aan de Staat van percelen voor de aanleg van de 

Staatsbaan Sint-Lenaarts-Rijkevorsel

Dossier inzake de verkoop door de gemeente 

aan de Staat van grondoverschotten inzake de 

Staatsbaan Sint-Lenaarts-Rijkevorsel

Dossier inzake de ruiling van grond tussen de 

gemeente en de Staat inzake de vernieuwing 

van de kerkhofmuur

Dossier inzake de afstand en aankoop van 

gronden voor de wijzigingen aan de buurtwegen 

170 en 171

Dossier inzake de verkoop van gronden aan de 

Nationale Maatschappij voor de 

buurtspoorwegen voor de aanleg van de 

buurtspoorweg Brasschaat-Brecht-Westerlo

Stukken betreffende de verkoop van 

wegoverschotten

Dossier inzake de verkoop van het schoolhuis

Dossier inzake de ruiling van percelen aan het 

Groot Ven

Dossier inzake de aankoop van eigendom Van 

Roey voor de aanleg van een wandel- en 

rustpark

Dossier inzake de grondafstand voor de 

oprichting van een elektrictiteitscabine

Onteigeningsplan van de Welkomstraat
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#GSL 1001.

1955-1959 1 omslag

#GSL 1002.

1960 1 stuk

#GSL 1003.

1976 1 omslag

#GSL 1004.

Z.D 1 omslag

3.6.1.3 Huur van onroerende goederen

#GSL 1005.

1949 1 stuk

#GSL 1006.

1968-1975 1 omslag

#GSL 1007.

1969 1 omslag

#GSL 1008.

1971 1 omslag

3.6.1.4 Verhuring van onroerende goederen

#GSL 1009.

1933-1972 1 omslag

#GSL 1010.

1933-1967 1 omslag

Brief van Louis Nicolai met een vraag tot 

aankoop van een stuk grond aan de Huttekens

Dossier inzake de verkoop van grond gelegen 

Sectie D nr 86m/deel

Dossier inzake de verkoop door de gemeente 

aan de Staat van gronden voor de omlegging 

van Rijksweg 53

Dossier inzake de huur van een garage voor de 

gemeentevrachtwagen

Dossier inzake de huur van een schuur als 

opslagruimte voor de gemeentelijke 

vrachtwagen, tractor en uitrusting

Dossier inzake de huur van een voorlopig 

gemeentehuis

Gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring 

van de vergoeding aan de kerkfabriek voor de 

huur van het marktplein

Dossier inzake de verkoop van wegoverschotten  

Engelakker

Stukken betreffende de verhuring van het 

schoolhuis

Stukken betreffende de verhuring van gronden
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#GSL 1011.

1936-1947 1 omslag

#GSL 1012.

1952-1960 1 omslag

#GSL 1013.

1960 2 stukken

#GSL 1014.

1962-1963 1 omslag

#GSL 1015.

1963-1964 1 omslag

#GSL 1016.

1965 1 omslag

#GSL 1017.

1971 1 omslag

#GSL 1018.

1973 1 stuk

#GSL 1019.

1974-1975 1 omslag

Collegebesluit inzake het kosteloos ter 

beschikking stellen van het schoolhuis voor de 

vergaderingen van de K L J

Briefwisseling tussen de Gewestelijke 

Landbouwschool en de gemeente inzake de 

terbeschikkingstelling van een lokaal van de 

gemeentelijke jongensschool voor 

landbouwavondlessen

Dossier inzake de verhuring aan EBES van een 

stuk grond voor plaatsing van een 

omvormingspost in de Tuinwijkstraat

Stukken betreffende verhuring van een stuk 

grond gelegen in de Oostmallebaan

Dossier inzake de verhuring van een klaslokaal 

aan de firma Scheidegger NV voor het geven 

van lessen machineschrijven

Dossier betreffende de verhuring van een 

bijgebouw van het gemeentehuis

Stukken betreffende de ter beschikkingstelling 

van de turnzaal van de gemeentelijke 

jongensschool aan verenigingen

Dossier inzake het ter beschikking stellen van  

een lokaal en inkom van de school voor de 

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Stukken betreffende de terugvordering van de 

kosten voor elektriciteitsverbruik van de 

gemeentewerkman en de veldwachter, die delen 

van het gemeentehuis bewonen
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3.6.2 Vaststelling van de erelonen in verband met werken

#GSL 1020.

1944 1 omslag

#GSL 1021.

1946-1951 1 omslag

#GSL 1022.

1951-1956 1 omslag

#GSL 1023.

1956-1962 1 omslag

#GSL 1024.

1939 1 omslag

#GSL 1025.

1939-1944 1 omslag

#GSL 1026.

1955 1 omslag

#GSL 1027.

1960-1963 1 omslag

#GSL 1028.

1962 1 omslag

#GSL 1029.

1963 1 omslag

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor O De Koninckx voor het opmaken van rooi- 

en onteigeningsplannen

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor de Provinciale Technische Dienst voor 

wegeniswerkenVondelweg

Dossier inzake de aanstelling van H. Hoste als 

stedenbouwkundige 

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

Leo De Graef voor het ontwerp van de centrale 

verwarming voor de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor J Pingnet voor de aanleg van de nieuwe 

begraafplaats

Dossier inzake de aanstelling van F. Peeters als 

stedenbouwkundige 

Dossier inzake de aanstelling L A H Williame als 

stedenbouwkundige

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor deProvinciale Technische Dienst voor 

verharding wegen van 123 en 21 en weg- en 

rioleringswerken nr. 125 Processieweg

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor Jan Augustijns voor het opmaken van het 

rooi- en onteigeningsplan Engelakker

Dossier inzake de aanstelling van E. Lambrechts 

als stedenbouwkundige
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#GSL 1030.

1963-1967 1 omslag

#GSL 1031.

1963-1969 1 omslag

#GSL 1032.

1965 1 omslag

#GSL 1033.

1965-1968 1 omslag

#GSL 1034.

1965-1967 1 omslag

#GSL 1035.

1965-1973 1 omslag

#GSL 1036.

1966 1 omslag

#GSL 1037.

1966 1 omslag

#GSL 1038.

1967-1969 1 omslag

#GSL 1039.

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor E Wauters voor verbeteringswerken 

Vogelzang

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W. Puls voor de opmaak van het algemeen 

rioleringsplan

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W. Puls voor de weg- en rioleringswerken 

Molenakker

Dossier inzake de overeenkomst en 

erelonenvoor E Wauters voor de weg- en 

rioleringswerken Tuinwijk

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor E. Wauters voor weg- en rioleringswerken 

Processieweg

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor E. Wauters voor verhardingswerken van de 

Welkomstraat

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor J Pingnet voor grove herstellingswerken 

aan de gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor E Wauters voor wegeniswerken 

Molenheiken en Engelakker

Dossier inzake de oveenkomst en erelonen voor 

NV Agrotechnic voor de verbetering van het 

ontwateringsstelsel

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor NV Agrotechnic voor het opmaken van het 

rooi- en onteigeningsplan inzake wegenwerken 

aan landbouwwegen
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1968-1973 1 omslag

#GSL 1040.

1968-1969 1 omslag

#GSL 1041.

1968 1 omslag

#GSL 1042.

1968 1 omslag

#GSL 1043.

1971-1973 1 omslag

#GSL 1044.

1972 1 omslag

#GSL 1045.

1973-1974 1 omslag

#GSL 1046.

1973-1974 1 omslag

#GSL 1047.

1974 1 omslag

#GSL 1048.

1974-1976 1 omslag

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor J Pingnet voor de oprichting van een 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W Puls voor weg- en rioleringswerken 

Dijkstraat, Nieuwstraat, Violetstraat e.a

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor E. Wauters voor de bouw van een nieuw 

gemeentehuis

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor Wauters en Kemps voor de bouw van een 

nieuw gemeentehuis en bibliotheek

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor F. Geerts voor de verfraaiing van dorpskern

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W Puls voor verbeterings- en 

onderhoudswerken Veldstraat, Doelstraat, 

Bloemenstraat en verbinding Heiken

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor NV Agrotechnic voor verbeteringswerken 

van de wegen naar steenbakkerijen

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor J De Graef voor de opmaak van het Rooi- 

en onteigeningsplan Kloosterstraat

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor NV Agrotechnic voor het opmaken van het 

rooi- en onteigeningsplan verbetering 

landbouwwegen lot 4
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#GSL 1049.

1974-1975 1 omslag

#GSL 1050.

1975 1 omslag

#GSL 1051.

1975 1 omslag

#GSL 1052.

1976 1 omslag

#GSL 1053.

1976 1 omslag

#GSL 1054.

1976 1 omslag

3.6.3 Werken Gebouwen

3.6.3.1 Gemeente, administratieve gebouwen en gebouwen voor de technische dienst

#GSL 1055.

1944-1952 1 pak

#GSL 1056.

1922-1923 1 omslag

#GSL 1057.

1937-1938 1 omslag

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W Puls voor weg- en rioleringswerken 

Heidelaan, Varenstraat, zijweg Oostmallebaan 

en verbinding Heiken-Molenheiken

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W Puls voor onderhouds- en 

verbeteringswerken Koningsstoel, Vondel 

Henxbroek en Bosstraat

Dossier inzake de overeenkomst en erelonenv 

voor W Puls voor verhardings en 

rioleringswerken in verkaveling De Corswarem

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor W Puls voor overlagingswerken Molenakker

Dossier inzake schilder- en herstellingswerken 

aan het gemeentehuis

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor IGEAN voor de opmaak van het BPA 

Sportvelden

Dossier inzake de overeenkomst en erelonen 

voor IGEAN voor de BPA's Klein Veerle en 

Molenheiken

Dossier inzake de aankoop en inrichtingswerken 

van het nieuw gemeentehuis

Dossier inzake de herstelling van oorlogsschade 

van de gemeentelijke jongensschool, het 

gemeentehuis en de schuur
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#GSL 1058.

1967-1971 2 pakken

#GSL 1059.

1968-1970 1 omslag

#GSL 1060.

1968-1969 1 omslag

#GSL 1061.

1934-1936 1 pak

#GSL 1062.

1964-1966 1 pak

#GSL 1063.

1974 1 stuk

3.6.3.2 Schoolgebouwen

#GSL 1064.

1967 1 stuk

#GSL 1065.

1965 1 stuk

#GSL 1066.

1915-1916 1 omslag

#GSL 1067.

1927-1929 1 omslag

#GSL 1068.

1930-1932 1 omslag

Dossier inzake de bouw van het nieuw 

gemeentehuis (nooit uitgevoerd)

Dossier inzake de afbraak van het gemeentehuis

Dossier inzake inrichtingswerken voor het 

voorlopig gemeentehuis

Dossier inzake veranderingswerken aan de 

bergplaats van het gemeentehuis

Dossier inzake de oprichting van een 

autobergplaats

Collegebesluit inzake de verbouwing van een 

klaslokaal van de gemeentelijke jongensschool 

tot garage voor de tractor

Dossier inzake vergrotingswerken van de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de bemeubeling van de 

gemeentelijke jongensschool

Brief van de gemeente met de provinciaal 

architect inzake het vastleggen van een datum 

voor het overleg inzake de verbetering van de 

schoolgebouwen

Brief van het Ministerie van Nationale opvoeding 

aan de gemeente betreffende de vraag naar 

inlichtingen aangaande de uitgaven voor de 

aankoop of bouw van schoolgebouwen

Dossier inzake bevloeringswerken van de 

speelplaats
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#GSL 1069.

1934-1939 1 pak

#GSL 1070.

1935 1 omslag

#GSL 1071.

1936-1937 1 omslag

#GSL 1072.

1937 1 omslag

#GSL 1073.

1937-1952 1 pak

#GSL 1074.

1937 1 pak

#GSL 1075.

1937-1940 1 pak

#GSL 1076.

1946-1952 1 pak

#GSL 1077.

1953-1965 1 omslag

#GSL 1078.

1965 1 omslag

#GSL 1079.

1965-1966 1 pak

#GSL 1080.

1966-1968 1 omslag

Dossier inzake de installatie van centrale 

verwarming in de gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake onderhouds- en schilderwerken 

aan de gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de plaatsing van een deur in de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake herstellingswerken aan de 

gemeentelijke jongensschool

Verzameldossier inzake schilderwerken aan de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de plaatsing van centrale 

verwarming in de nieuw te bouwen klaslokalen 

en turnzaal van de gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de bouw van nieuwe klaslokalen, 

turnzaal en woonhuis van de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier inzake herstellingswerken van 

oorlogsschade gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake grove herstellingswerken aan de 

gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake moderniserings- en 

vergrotingswerken van de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier inzake de plaatsing van 

watervergaarbakken

Dossier inzake de afbraak van oude 

schoollokalen 
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#GSL 1081.

1925 1 stuk

#GSL 1082.

1928 1 stuk

3.6.3.3 Gebouwen voor de eredienst

#GSL 1083.

1923-1937 1 omslag

#GSL 1084.

1933-1935 1 stuk

#GSL 1085.

1938-1939 1 omslag

#GSL 1086.

1939 1 stuk

#GSL 1087.

1945-1959 1 pak

#GSL 1088.

1949-1967 1 pak

#GSL 1089.

1950-1959 1 omslag

#GSL 1090.

1953-1956 1 omslag

#GSL 1091.

Schoonmaakreglement voor de schoollokalen

Dossier inzake de bouw van een bergplaats en 

de aanleg van centrale verwarming in de Sint-

Leonarduskerk

Dossier inzake herstellingswerken van 

oorlogsschade aan de kerktoren

Memorie inzake verbeteringswerken aan de 

onderwijzerswoning

Dossier inzake herstellingswerken van de 

kerktoren

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

het ter kennis geven van het antwoord 

verzonden aan de kerkfabriek inzake de aanleg 

van een centrale verwarming in de kerk

Dossier inzake electrificatiewerken van de kerk 

van Sint-Lenaarts

Stukken betreffende herstellingswerken aan de 

kerktoren

Dossier inzake herstellingswerken van 

oorlogsschade: schilderwerken

Dossier inzake herstellingswerken van 

oorlogsschade aan het meubilair en de installatie 

van een nieuwe kerkklok

Dossier inzake herstellingswerken van 

oorlogsschade aan de kerkhofmuur en 

calvarieberg
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1960-1971 1 pak en 2 

omslagen

#GSL 1092.

1964-1965 1 omslag

#GSL 1093.

1971-1976 1 omslag

#GSL 1094.

1957 1 omslag

#GSL 1095.

1966 1 stuk

#GSL 1096.

1873 1 stuk

#GSL 1097.

1950-1961 1 omslag

3.6.4 Wegenwerken

3.6.4.1 Beheer van wegen en servitudes

#GSL 1098.

1936 1 omslag

#GSL 1099.

1973 1 omslag

#GSL 1100

1970 2 stukken

Stukken betreffende de terkennisgeving van de 

aan kerkfabriek verleende machtigingen tot 

oprichting van een woning

Dossier inzake het onderhoud en herstelling van 

het torenuurwerk

Dossier inzake het plaatsen van een nieuw 

torenuurwerk en een installatie voor het 

elektrisch luiden van klokken

Gemeenteraadsbesluit inzake het ten laste 

nemen van de kosten voor nazicht van de 

bliksemafleiders van de kerk

Briefwisseling inzake de betwisting om de 

inpalming van buurtweg nr.233 Mollenweg

Aankoopdossier van bliksemafleiders voor de 

kerk

Dossier betreffende het bekomen van een 

toelating voor het kruisen van de 

Schammelstraat met een elektrische kabel en 

waterleiding door p v b a Benmar

Rekening inzake verbeteringswerken aan de 

pastorij van Sint-Lenaarts

Dossier betreffende het bekomen van een 

toelating voor het kruisen van een 

gemeentebaan met leidingen door de heren 

Bevers en Van Looveren
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3.6.4.1 Aanleg van wegen

#GSL 1101.

1924-1951 1 pak

#GSL 1102

1928 1 omslag

#GSL 1103.

1936-1940 1 pak

#GSL 1104.

1937-1941 1 pak

#GSL 1105

1945-1947 1 omslag

#GSL 1106

1947-1951 1 pak

#GSL 1107

zonder datum 1 stuk

#GSL 1108

1955-1959 1 pak

#GSL 1109

1955-1960 1 pak

#GSL 1110

1955 1 omslag

#GSL 1111.

Dossier inzake verbeterings- en 

gezondheidswerken Vondelweg voetweg nr. 176 

en buurtweg nr.13 

Dossier inzake de herstelling van oorlogsschade 

aan buurtwegen

Dossier inzake verbeteringswerken aan 

landbouwwegen nr.16/2 en 13: aanbrengen van 

een verharding

Dossier inzake verbeteringswerken aan de 

buurtweg voor groot verkeer 148/5: heraanleg

Dossier inzake verbeteringswerken aan de weg 

naar het nieuw kerkhof: aanbrengen van een 

verharding

Dossier inzake de aanleg van een fietspad langs 

de steenweg Molenheiken

Dossier inzake de aanleg van riolering en 

voetpaden in de dorpskom: Dorpsstraat, 

Heihoefke, Hoogstraatsebaan

Technische tekening inzake de aanleg van de 

steenweg Hoogstraten-Sint-Lenaarts: 

Hoogstraatsebaan

Dossier inzake weg-en gezondheidswerken 

staatsbaan Sint-Lenaarts-Rijkevorsel ter streke 

Pothoek (=Kerkstraat)

Dossier inzake verbeteringswerken aan 

buurtweg nr.9: heraanleg

Dossier inzake de herstelling van buurtwegen 

voor groot verkeer wegens dooischade nr. 148/5 

en 151/4
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1958-1961 2 pakken

#GSL 1112.

1958 1 omslag

#GSL 1113.

1958-1967 1 omslag

#GSL 1114

1960 1 stuk

#GSL 1115.

1961-1964 1 omslag

#GSL 1116.

1964 1 pak

#GSL 1117.

1964-1967 1 pak

#GSL 1118.

1964-1966 1 omslag

#GSL 1119.

1964-1968 1 pak

#GSL 1120.

1965-1970 1 pak

#GSL 1121.

1965 1 omslag

Brief van het Bestuur der Wegen aan de 

gemeente betreffende de toelating tot aansluiting 

van de ontworpen straat op Rijksweg nr.53

Dossier inzake verbeteringswerken RW nr.53 

(Wuustwezel-Brecht) en RW nr.215 (Sint-

Lenaarts-Hoogstraten): aanbrengen van 

bestrating in de onverharde berm

Dossier inzake weg-en rioleringswerken 

Engelakker en verbeteringswerken aan de weg 

Molenheiken

Dossier inzake verbeteringswerken aan 

landbouwwegen Brecht-Sint-Lenaarts: heraanleg 

wegdek Westmallebaan en Tilburgbaan

Dossier inzake het aanbrengen van een 

verharde verbindingsweg naar NV Cobricam

Dossier inzake de aansluiting van de Nieuwstraat 

op de Dorpsstraat

Dossier inzake weg-en rioleringswerken 

Molenakker: Tulpstraat, Rozenstraat en 

Nieuwstraat

Dossier inzake weg-en rioleringswerken in het 

gemeentecentrum: ontwerp straat Tuinwijk naar 

Kerkstraat (= nooit uitgevoerd)

Dossier inzake de aanvang van studiewerken 

door de firma Sodecotra voor de aanleg van de 

autoweg Antwerpen-Breda (= E10)

Dossier inzake weg-en rioleringswerken 

Processieweg
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#GSL 1122.

1968-1973 1 pak

#GSL 1123.

1966-1971 1 pak

#GSL 1124.

1966-1967 1 pak

#GSL 1125.

1967-1973 1 pak

#GSL 1126.

1966-1975 2 pakken

#GSL 1127.

1967 2 stukken

#GSL 1128

1967-1968 1 omslag

#GSL 1129

1967 1 omslag

#GSL 1130.

1971-1976 1 pak

#GSL 1131.

1973-1976 2 pakken

#GSL 1132.

1973-1974 1 pak

Dossier inzake onderhouds- en 

verbeteringswerken aan de straten Koningsstoel, 

Vondel, Henxbroek en Bosstraat

Dossier inzake de aansluiting van buurtweg voor 

groot verkeer 151/4 (= Loenhout-Sint-Lenaarts) 

op de Rijksweg naar Hoogstraten

Dossier inzake verbeteringswerken aan 

landbouwwegen: Lot 2 en 3

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

provincie inzake de vraag naar advies omtrent de 

aanleg van een parking voor de pastorie

Dossier inzake verbeteringswerken aan 

landbouwwegen: Lot 1

Dossier inzake verbeteringswerken in de 

Welkomstraat (=B. W nr.8): aanleg nieuwe 

straatgracht

Dossier inzake de reservatiestrook voor de 

aanleg van de autosnelweg Antwerpen-Breda (= 

E10)

Dossier inzake de weg-en rioleringswerken van 

de verkaveling Van Roey

Dossier inzake de herinrichting van Rijksweg 233 

Westmalle-Brecht

Dossier inzake weg-en rioleringswerken in de 

wijk Engelakker (= verkaveling Laurijssen): E. 

Van Notenlaan

Dossier inzake weg-en rioleringswerken Tuinwijk
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#GSL 1133.

1974 2 stukken

#GSL 1134.

1975 1 pak

#GSL 1135.

1976 1 omslag

#GSL 1136.

1976 1 omslag

3.6.4.2 Onderhoud van wegen

#GSL 1137

1933 1 stuk

#GSL 1138.

1959-1972 1 pak

#GSL 1139.

1964 1 stuk

#GSL 1140.

1956-1968 1 omslag

#GSL 1141.

1963 1 omslag

#GSL 1142.

1951-1968 1 omslag

Dossier inzake de aansluiting van buurtweg 32 

op Rijksweg 233 (=Groot Veerle)

Dossier inzake verbeteringswerken tussen de 

Kerkstraat en de verkaveling E. Claeslaan: 

aanbrengen verharding (=Kappelakker)

Briefwisseling tussen de gemeente en het 

Bestuur voor bruggen en wegen inzake de vraag 

tot aansluiting van de Veldstraat en de wegen 

naar de steenbakkerijen Floren en Terra Cota op 

de Oostmalsebaan

Dossier inzake te plaatsen dooibarelen om 

schade aan het wegdek te voorkomen

Dossier inzake verharding- en rioleringswerken 

Heidelaan, Varenstraat, Heiken, Molenheiken, 

zijweg Oostmalsebaan

Stukken betreffende de ijzelbestrijding

Verordening inzake het bijstaan van paarden-, 

auto en vrachtwagenhouders voor het vervoer bij 

onderhoudswerken aan wegen

Werkorder van Ebes inzake een verzoek tot 

herstelling van de weg in de Kerkstraat

Werkorders van de Regie van Telegraaf en 

Telefoon aan de gemeente inzake het verzoek 

tot herstelling van de wegenis

Stukken betreffende klachten inzake het 

onderhoud van wegen
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#GSL 1143.

1963-1971 2 pakken

#GSL 1144.

1964 1 stuk

#GSL 1145.

1972 1 stuk

#GSL 1146-1179.

1926-1976 24 pakken en 

10 omslagen

1146 . 1926
1147 . 1927
1148 . 1941
1149 . 1942
1150 . 1943
1151 . 1945
1152 . 1946
1153 . 1947
1154 . 1948
1155 . 1949
1156 . 1950
1157 . 1951
1158 . 1952
1159 . 1953
1160 . 1954
1161 . 1955
1162 . 1956
1163 . 1957
1164 . 1958
1165 . 1959
1166 . 1960
1167 . 1961
1168 . 1962
1169 . 1963
1170 . 1964
1171 . 1965
1172 . 1966
1173 . 1967
1174 . 1968
1175 . 1970
1176 . 1973
1177 . 1974

Stukken betreffende werken aan gedeelde 

wegen met andere gemeenten

Collegebesluit inzake de gunning van het herstel 

van voetpaden in de dorpskom

Dossiers van onderhoudswerken aan 

buurtwegen voor groot verkeer

Collegebesluit inzake de beslissing tot 

onderhoud van Heihoefke,Bosstraat, Houtstraat, 

Hoekstraat en Molenheiken door eigen werkvolk
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1178 . 1975
1179 . 1976

3.6.5 Waterloop en grachtwerken

3.6.5.1 Beheer van waterlopen en grachten

#GSL 1180.

1954-1969 1 omslag

#GSL 1181.

1940-1976 1 omslag

#GSL 1182.

1974 1 omslag

#GSL 1183.

1976 1 stuk

#GSL 1184.

1963-1964 1 omslag

#GSL 1185.

1965 1 omslag

3.6.5.2 Aanleg, verbetering en wijziging van waterlopen en grachten

#GSL 1186.

1957-1975 1 omslag

#GSL 1187.

1938-1968 1 omslag

#GSL 1188.

1 omslag

Stukken betreffende de watering van Loenhout

Stukken betreffende vergunningen voor 

overwelving, het leggen van duikers of de creatie 

van bruggen over waterlopen

Stukken betreffende de klassering van 

onbevaarbare waterlopen

Stukken betreffende gebruik van wegen langs 

het kanaal voor bedrijfsdoeleinden

Dossier inzake de wederrechterlijke verlegging 

van waterloop nr.5 (= Luyckvoortse beek) door 

firma Floren Veraert

Stukken betreffende werken aan bruggen

Dossier inzake de toelatingsaanvraag bij de 

dienst scheepvaart voor de verharding van de 

rechteroever van het kanaal Dessel-Schoten

Dossier inzake de aanvraag door Pidpa tot 

kruising van waterloop nr. 4.03.01(=Henxbroekse 

beek)

Brief van IGAO aan de gemeente Sint-Lenaarts 

betreffende de aanvraag tot kruising van 

waterloop 4.03.3 (= Luyckvoortse beek) met een 

gasleiding
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#GSL 1189.

1939-1943 1 omslag

#GSL 1190.

1943 1 omslag

#GSL 1191.

1965 1 omslag

#GSL 1192.

1965-1967 1 omslag

#GSL 1193.

1967-1968 1 omslag

#GSL 1194.

1967-1968 1 omslag

#GSL 1195.

1968 1 omslag

#GSL 1196.

1973 1 omslag

#GSL 1197.

1974-1975 1 omslag

#GSL 1198.

1976 1 omslag

#GSL 1199.

Dossier inzake de overwelving van waterloop nr. 

5 Luyckvoortse beek

Dossier inzake de overwelving van waterloop 

nr.13 Weehagenbeek

Dossier inzake de verlegging en gedeeltelijke 

afschaffing van waterlopen nr 4.03.3 (= 

Luykvoortse beek) en nr.6 (= zonder naam 

volgens oude Atlas) door de gemeente

Dossier inzake de overwelving van waterloop 

4.03.31

Dossier inzake de gedeeltelijke overwelving van 

waterlopen 4.03 en 4.03.31 door Laurijssen 

Frans

Dossier inzake de gedeeltelijke overwelving van 

waterloop 4.03.31 door Gommers, Gabriels en 

Francken

Dossier inzake de gedeeltelijke overwelving van 

waterloop 4.03.31 op het domein van de 

Rijkslagere School

Dossier inzake de overwelving van waterloop 

4.03.31 door Kerstens August

Brief van de gemeente aan de 

arrondissementscommissaris inzake de vraag tot 

wijzigen van de onbevaarbare waterlopen 4.03  

en 4.03.31 inzake rioleringswerken in de 

Molenakker

Dossier inzake het gedeeltelijk verleggen en 

overwelven van waterloop nr. 4.03 (= 

Wehagenbeek) door Jozef Joosen

Dossier inzake de overwelving van waterloop 

nr.6
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1976 1 stuk

#GSL 1200.

1961-1962 1 omslag

#GSL 1201.

1947 1 omslag

#GSL 1202.

1936 1 omslag

#GSL 1203.

1937 1 omslag

#GSL 1204.

1941-1942 1 omslag

#GSL 1205.

1943-1944 1 omslag

#GSL 1206.

1966-1967 1 omslag

#GSL 1207

1967 1 omslag

#GSL 1208.

1975-1976 1 omslag

Dossier inzake de studie van de afwatering van 

de steenbakkerijen Veraart-Floren en De 

Volharding

Dossier inzake de aanvraag tot oeverversterking 

van een deel van waterloop 4.03.31 door 

Gommers

Klachtendossier inzake de afwateringsproblemen 

steenbakkerijen Veraart-Floren door het 

onvoldoende onderhoud van de 

waterafvoerwegen

Dossier inzake het zoeken naar een oplossing 

voor de afwateringsproblemen ter streke 

Leeuwerk

Dossier inzake de oplossing van de 

afwateringsproblemen Langbosch wijk C 210 

door het terug openmaken van de 

afwateringsgrachten

Dossier inzake de heropbouw van vernielde 

duikers en overwelving van verschillende 

waterlopen

Dossier inzake de oplossing van de mogelijke 

afwateringsproblemen in de Welkomstraat door 

inbuizing van de gracht

Dossier inzake de oplossing van de 

afwateringsproblemen van percelen wijk B nr. 

18,18/2-18/4 naar de Buytelaerstraat

Dossier inzake de planning van een vergadering 

rond de wateroverlast bij de steenbakkerijen 

Veraart-Floren en de Volharding en de 

omliggende gronden
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#GSL 1209.

1976 1 omslag

#GSL 1210.

1976 1 omslag

3.6.5.3 Onderhoud van waterlopen

#GSL 1211.

1957-1958 1 omslag

#GSL 1212.

1960-1968 1 omslag

#GSL 1213.

1975 1 omslag

#GSL 1214.

1970-1974 1 pak

#GSL 1215.

1976 1 omslag

#GSL 1216.

1957-1961 1 omslag

1927-1967. 12 omslagen

1217 . 1927-1945
1218 . 1946-1947
1219 . 1954-1956
1220 . 1957-1959: dienstjaar 1958
1221 . 1958-1960: dienstjaar 1959

Dossier inzake de toelatingsvraag door Jozef 

Aernouts tot de aanleg van een leiding van de 

Henxbroekbeek naar zijn eigendom voor 

beregening van de percelen

Dossier inzake baggerwerken door de Dienst 

Scheepvaart in kommen 6 en 7 van het Kanaal 

Dessel-Schoten

Dossier inzake de overeenkomst van Brecht en 

Hoogstraten inzake de ruiming van 

grenswaterlopen

Dossier inzake de aanvraag door wasserij 

Fleerakkers tot vrijstelling van bijdrage voor het 

onderhoud van waterlopen 4.03 ,4.03.3 en 

4.03.31

Dossier inzake afwateringsproblemen van een 

weiland Heihoefke

Verzameldossier van ruimingwerken aan 

geklasseerde waterlopen van de watering 

Loenhout: ramingen en onkostenstaten

#GSL 1217-1228. Dossiers betreffende de ruiming van waterlopen

Dossier inzake de herstelling van dijken langs 

het kanaal Dessel-Schoten

Dossier inzake het ruimen van duiker Brug 9 ter 

hoogte van de Dijkstraat
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1222 . 1959-1960: dienstjaar 1960
1223 . 1960-1961: dienstjaar 1961
1224 . 1961-1963: dienstjaar 1962
1225 . 1962-1964: dienstjaar 1963
1226 . 1965
1227 . 1966
1228 . 1967

#GSL 1229.

1936-1938 1 omslag

3.6.6 Openbaar vervoerswerken

#GSL 1230.

1959-1975 1 pak

#GSL 1231.

1915 1 omslag

#GSL 1232.

1945-1950 1 omslag

#GSL 1233.

1950-1951 1 omslag

3.6.7 Nutsleidingswerken

3.6.7.1 Rioleringswerken

#GSL 1234.

zonder datum 1 stuk

#GSL 1235.

1968 2 stukken

Dossier inzake de afschaffing  en opbreken van 

de sporen op het vak Rijkevorsel-Sint-Lenaarts 

van de buurtlijn Turnhout-Hoogstraten

Verzameldossier inzake de plaatsing van 

schuilhuisjes voor autobusdiensten

Dossier inzake de afschaffing en opbreken van 

de sporen op het vak Rijkevorsel-Sint-Lenaarts 

van de buurtlijn Turnhout-Hoogstraten

Dossier inzake het bekomen van een bijzondere 

aansluiting voor de buurtspoorweglijn Brasschaat-

Brecht-Westerlo in de streek Kraaienhorst

Lijst van aan te sluiten huisnummers op de 

riolering in de Processieweg

Dossier inzake het onderhoud door de dienst 

Scheepvaart van kom n°6 en aanhorigheden van 

de vaart Turnhout-Antwerpen

Briefwisseling tussen de inwoners en de 

gemeente inzake de aansluitingsvraag van 

huizen 52-54-56-58-60-62 en 64 van de 

Houtstraat op de riolering
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#GSL 1236.

1975 1 stuk

#GSL 1237.

1969 1 pak

3.6.7.2  Waterleidingswerken

#GSL 1238.

1968 1 omslag

#GSL 1239

1967 1 omslag

#GSL 1240

1965-1970 1 pak

#GSL 1241

1967 1 omslag

#GSL 1242

1973-1976 1 omslag

#GSL 1243

1974 1 pak

#GSL 1244

1974-1976 1 omslag

#GSL 1245

1975-1976 1 pak

Brief van de Provincie aan de gemeente inzake 

de uitvoer van meetwerk naar de diepteligging 

van de te plaatsen riolering naast de kaai van 

firma Stevens aan brug 9 en in de Welkomstraat

Dossier inzake de aanleg door PIDPA van een 

toevoerleiding Hoogstraten-Westmalle en 

daarmee samen de 1ste fase van het 

gemeentelijk waterleidingsnet

Dossier inzake de princiepaanvraag voor het 

bouwen van een watertoren door PIDPA 

(Molenheiken Sectie A per. Nr 98/F)

Stukken betreffende de aanleg van 

waterleidingen in verkavelingen: Zijstraat Dorp 

en E.Claeslaan

Verzameldossier inzake de uitbreiding van het 

waterleidingsnet

Dossier van de overeenkomst tussen de 

gemeente en PIDPA inzake de inrichting en 

uitbating van de drinkwatervoorziening

Dossier inzake de bouw door PIDPA van een 

opjaagstation

Technische tekeningen inzake de gewijzigde 

aanlegplannen van het waterleidingsnet

Verzameldossier inzake de aanleg door PIDPA 

van het gemeentelijk waterleidingsnet

Dossier inzake de aanleg van riolering
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1968-1976 1 omslag en 1 

pak

1246 . 1968-1974
1247 . 1974-1976

#GSL 1248.

1974 2 stukken

3.6.7.3  Elektriciteitswerken

#GSL 1249.

1920-1935 1 pak

#GSL 1250.

1935-1936 1 omslag

#GSL 1251.

1935 2 stukken

#GSL 1252.

1931-1966 1 pak

#GSL 1253.

1927-1928 1 omslag

1930-1976 5 pakken

1254 . 1930-1939
1255 . 1947-1958
1256 . 1959-1966
1257 . 1967-1973
1258 . 1974-1976

Dossier inzake het aanleggen van een 

bovengrondse hoogspanningsleiding 50000 volt 

(Merksem-Beerse)

Rekeningen van het elektriciteitsverbruik voor de 

school Pothoek, Aangenomen Meisjesschool en 

kerk

#GSL 1246-1247

Briefwisseling tussen PIDPA en de gemeente 

inzake de vraag tot het plaatsen van een 

bovengrondse brandkraan op het Kerkplein

#GSL 1254-1258.

Staten van aan te passen of te vervangen 

toestellen op kosten van de 

elektriciteitsmaatschappij 

Briefwisseling tussen de Société d'Electricité de 

l'Escaut en de gemeente inzake het overmaken 

van inlichtingen aangaande de 

elektriciteitstarieven

Verzameldossier van contracten inzake de 

elektriciteitsvoorziening

Verzameldossiers inzake de uitbreiding van het 

elektriciteitsnet 

Verzameldossiers betreffende de aansluiting van 

particulieren op het waterleidingsnet
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#GSL 1259.

1948-1954 1 omslag

#GSL 1260.

1934-1957 1 omslag

#GSL 1261.

1937 1 omslag

#GSL 1262.

1964-1968 1 omslag

3.6.7.4 Gasleidingswerken en gasvoorziening

#GSL 1263.

1914-1930 1 omslag

#GSL 1264.

1932-1934 1 pak

#GSL 1265.

1939 1 omslag

#GSL 1266.

1937-1959 1 omslag

#GSL 1267.

1962-1964 2 stukken

#GSL 1268.

1923-1953 1 pak

Briefwisseling tussen de EBES en de gemeente 

inzake het houden van promotietentoonstellingen 

rond elektriciteit

Rekeningen inzake het gasverbruik

Dossier van de concessieovereenkomst tussen 

de gemeente en The Imperial Continental Gas 

Association inzake de levering van gas 

Dossier van de concessieovereenkomst tussen 

de de gemeente en de Antwerpse Regionale 

Gasbedeling Intercommunale Maatschappij 

(=ARGIM) inzake de levering van gas

Dossier inzake de wijziging van de 

concessieovereenkomst met ARGIM

Briefwisseling tussen ARGIM en de gemeente 

inzake het overmaken van inlichtingen 

aangaande de verbruikstarieven

Briefwisseling tussen IRGA (Intercommunale 

Regionale Gasbedeling van Antwerpen) en de 

gemeente inzake het overmaken van inlichtingen 

aangaande de verbruikstarieven

Dossier inzake de aansluiting van de 

gemeenteschool op het elektriciteitsnet

Verzameldossier inzake staatstoelagen voor de 

uitbreiding het laagspanningsnet van Sint-

Lenaarts

Stukken betreffende de aansluiting van 

particulieren op het elektriciteitsnet
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#GSL 1269.

1927-1932 2 stukken

#GSL 1270.

1935-1937 1 omslag

#GSL 1271.

1973-1974 1 omslag

1937-1976 4 pakken

1272 1937-1961
1273 1962-1964
1274 1965-1974
1275 1975-1976

#GSL 1276.

1974-1976 1 omslag

3.6.7.5  Telefoon, radio en distributiewerken

#GSL 1277

1973-1974 1 omslag

1929-1976. 8 pakken

1278 . 1929-1958
1279 . 1959-1962
1280 . 1963-1964
1281 . 1965-1967
1282 . 1968 (= TANKW 154/5)
1283 . 1968 (= TANKW 154/6)
1284 . 1968-1972
1285 . 1973-1976

Dossier inzake de oprichting van een publieke 

telefooncel te Klein-Veerle

1278-1285. Verzameldossiers inzake de aanleg en 

uitbreiding van het telefoonleidingsnet

#GSL

Dossier inzake een mogelijke 

exploitatievergunning van Distrigaz voor de 

creatie van een ondergrondse opslagruimte voor 

aardgas te Loenhout

Dossier inzake het plaatsen van kathodische 

bescherming van de stalen gasleidingen te Klein-

Veerle

Rekeningen van Antwerpsche Gasmaatschappij 

NV inzake de levering van materialen: gasmeter 

en rode ruit

Dossier inzake de installatie van gasradiatoren in 

gemeentegebouwen en scholen

#GSL 1272-1275. Verzameldossier inzake de aanleg en uitbreiding 

van het gasleidingsnet
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#GSL 1286.

1972-1976 1 pak

#GSL 1287.

1954 1 stuk

3.6.7.6  Openbare verlichtingswerken

1. Gasverlichting

#GSL 1288.

1937 1 omslag

1921-1948 3 pakken

1289 . 1921-1936
1290 . 1937-1942
1291 . 1943-1948

#GSL 1292.

1933-1949 1 omslag

#GSL 1293.

1935-1937 1 omslag

#GSL 1294.

1944 1 stuk

2. Elektrische verlichting

#GSL 1295.

1949-1976 1 pak

#GSL 1296.

1956-1976 1 pak

#GSL 1297.

1963-1966 1 omslag

Collegebesluit inzake de plaatsing van een 

telefoon bij de veldwachter

1289-1291 Rekeningen inzake onderhoud van de openbare 

gasverlichting

#GSL

Briefwisseling tussen ARGIM en de gemeente 

inzake de plaatsing, verplaatsing of verwijdering 

van lichtpunten

Technische tekeningen van de aanleg, herstel en 

uitbereiding van de openbare verlichting

Stukken betreffende de vraag tot verplaatsing 

van verlichtingspalen

Proces-verbaal van oorlogsschade aan de 

openbare verlichting

Dossier inzake de aanstelling van de 

gasaansteker

Verzameldossier van de aanleg, herstel en 

uitbereiding van de openbare verlichting

Stukken betreffende schilderwerken aan de 

openbare verlichting

Verzameldossier inzake de aanleg en uitbreiding 

van het televisiedistributienet Telekempo
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#GSL 1298.

1974 1 omslag

#GSL 1299.

1968 1 stuk

#GSL 1300.

1976 1 stuk

3.6.8 Groenwerken

3.6.8.1 Aanleg van kerkhoven,groene ruimten en plantsoenen

#GSL 1301.

1924-1926 1 omslag

#GSL 1302.

1948 1 omslag

#GSL 1303.

1950 1 pak

#GSL 1304.

1951-1953 1 pak

#GSL 1305.

1967 1 omslag

#GSL 1306.

1963 1 stuk

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

de vraag tot het overmaken van een oplijsting 

van de groenvoorzieningen in woonwijken

Brief van de NV Internete aan de gemeente 

inzake de vraag tot controle van de 

elektriciteitssterkte in de G Gezellelaan vanwege 

een klacht

Dossier inzake de bouw van een dodenhuis bij 

de schuur van het gemeentehuis

Dossier inzake de bouw van een dodenhuis in de 

tuin van het gemeentehuis

Dossier inzake de aanleg van het nieuw kerkhof

Collegebesluit inzake het geven van een 

ongunstig advies aan de provincie voor de 

uitbreiding van het bestaande kerkhof rond de 

kerk

Dossier inzake de omschakeling van de 

openbare verlichting voor de hele gemeente naar 

nachtprogramma

Brief van de NV Internete aan de gemeente 

inzake de vraag tot het plaatsen van speciale 

schijnwerpers voor de Mariahulde

Dossier inzake de aanplanting van groen op de 

vluchtheuvel aan het  kruispunt Rijksweg nr. 53 

Oostmalle-Brecht en rijksweg nr. 215 Brecht-

Hoogstraten
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#GSL 1307.

1972-1976 1 pak

#GSL 1308.

1974-1976 1 omslag

3.6.8.2 Onderhoud van groen

#GSL 1309.

1976-1977 1 omslag

#GSL 1310.

1965 1 stuk

#GSL 1311.

1965 1 stuk

3.6.9 Verstrekken van inlichtingen aangaande openbare werken

#GSL 1312.

1943 1 stuk

3.6.10 Magazijn en materiaalbeheer van de technische dienst

#GSL 1313.

1956-1971 1 omslag

#GSL 1314.

1954-1976 1 pak

#GSL 1315.

1964-1975 1 omslag

#GSL 1316.

1975 1 omslag

Aankoopdossier van nadarbarelen

Offerte van de gebroeders Van Looveren voor de 

vervanging en aanplanting van planten op het 

kerkhof

Stukken betreffende de levering van materiaal 

voor het onderhoud van wegen

Verzameldossier inzake de levering van 

materiaal voor het onderhoud van buurtwegen

Dossier inzake verfraaiingswerken van de 

dorpskern: groenaanplantingen, 

straatmeubilair,…

Brief van de gemeente aan het Provinciaal 

Commissariaat voor 's Lands Wederopbouw 

inzake het overmaken van een overzicht van de 

geplande openbare werken 

Stukken betreffende de deelname aan de 

Provinciale wedstrijd voor de inrichting van 

groene ruimten

Stukken betreffende de aankoop van 

signalisatiemateriaal

Dossier inzake onderhoudswerken aan de wilg 

nabij de kerk

Offerte van de gebroeders Van Looveren voor 

het snoeien van de eikenbomen
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#GSL 1317.

1973 1 stuk

#GSL 1318.

1971 1 stuk

#GSL 1319.

1975 1 omslag

#GSL 1320.

1972 1 stuk

#GSL 1321.

1969 1 stuk

#GSL 1322.

1968 1 stuk

#GSL 1323.

1955-1965 1 omslag

#GSL 1324.

1966-1976 1 pak

#GSL 1325.

1972 1 stuk

3.7 Milieu

3.7.1 Aflevering van vergunningen

3.7.1.1 Hinderlijke inrichtingen

1925-1976. 10 pakken en 

1 omslag

1326 . 1925-1947
1327 . 1957
1328 . 1967-1969
1329 . 1970

#GSL 1326-1335. Verzameldossiers inzake hinderlijke inrichtingen.

Collegebesluit inzake de aankoop van houten 

dwarsliggers voor de aanleg van bloemperkjes

Dossier inzake de aankoop van een waterpomp

Collegebesluit inzake de aankoop van materiaal 

voor de creatie van een berging door de 

gemeentewerklieden

Collegebesluit inzake de toewijzing van de 

herstelling van de stork van een waterpomp

Collegebesluit inzake de toewijzing van de 

herstelling van de stork van een waterleiding

Collegebesluit inzake de aankoop van groefgrint

Collegebesluit inzake de aankoop van een Nilfisk 

Stofzuiger

Stukken betreffende de levering van kolenas 

voor de technische dienst

Stukken betreffende de aankoop van 

werkkleding
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1330 . 1971
1331 . 1972
1332 . 1973
1333 . 1974
1334 . 1975
1335 . 1976

3.7.1.2 Aanplantings- en Kapvergunning

#GSL 1336.

1949-1954 1 omslag

#GSL 1337.

1973 2 stukken

3.7.1.3 Heideontginning

#GSL 1338.

1942 2 stukken

3.7.1.4 Reisduiven

#GSL 1339.

1924-1964 1 pak

#GSL 1340.

1925-1964 1 deel

3.7.1.5 Waterlozing

#GSL 1341.

1965 2 stukken

#GSL 1342.

1968 1 omslag

Briefwisseling betreffende de toelatingvraag tot 

aanplanting of verwijdering van bomen en hagen 

langs de openbare weg

Register voor de toelating van het houden van 

duiven

Stukken betreffende de toelating of machtiging 

tot het houden van reisduiven

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake de vraag naar informatie 

aangaande de waterlozing van het betonbedrijf 

Knaepkens-Brosens

Dossier inzake de aanvraag door de gemeente 

Sint-Lenaarts tot lozing van rioolwater in 

waterlopen 4.03 en 4.03.31

Brieven aan de gemeente inzake de vraag om 

toelating voor de ontginning van heidegronden

Dossier inzake de toelatingsaanvraag van 

Steenbakkerij NV Floren & co voor het 

herbebossen van een gedempte kleiput
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#GSL 1343.

1973-1974 1 omslag

#GSL 1344.

1968 1 stuk

#GSL 1345.

1960 1 omslag

3.7.2 Thematisch gericht Milieubeleid

3.7.2.1 Natuur en dierenzaken

#GSL 1346.

1962 2 stukken

3.7.3 Klachtenbehandeling en opsporing van milieuovertredingen

#GSL 1347.

1972 1 stuk

#GSL 1348.

1966 1 omslag

#GSL 1349.

1968 1 omslag

3.7.4 Afvalbeheer

#GSL 1350.

1973-1976 1 omslag

#GSL 1351.

1959-1976 1 omslag

Dossier inzake de klacht over de afvoer van 

afvalwater van de NV De  Beuckelaer & zoon

Verzameldossier inzake de aankoop van 

huisvuilzakken

Dossier inzake de toelatingsvraag door wasserij 

't Zwaantje tot het lozen van afvalwater in de 

riolering 

Proces-verbaal van de vaststelling van 

sluikstorting van industrieel afval in de kleiputten 

van NV Floren

Stukken betreffende de omhaling van huisvuil

Briefwisseling van de Politie dierenbescherming 

en de gemeente inzake het pijnloos doden van 

honden en katten

Dossier inzake de aanvraag tot lozing van 

afvalwater van de verkaveling Van 

Roey/Rombouts in de Luyckvoortsebeek

Briefwisseling tussen de Vlaamse Toeristenbond 

en de gemeente inzake een klacht over het 

mogelijk kappen van de bomen van de pastorij

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

het overmaken van de toelatingsaanvraag tot het 

lozen van afvalwater door het visbedrijf Louis 

Geens
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3.8 Veiligheid

3.8.1  Algemene werking van de  politiedienst

#GSL 1352.

1936 2 stukken

#GSL 1353.

1936-1967 1 omslag

#GSL

1963-1966 1 omslag

#GSL

1953-1959 1 pak

#GSL 1356.

1934-1971 1 omslag

3.8.2 Administratieve taken

#GSL 1357.

1920-1958 1 pak

#GSL 1358-1366.

1950-1958 9 pakken

1358 . 1950
1359 . 1951
1360 . 1952
1361 . 1953
1362 . 1954
1363 . 1955
1364 . 1956
1365 . 1957
1366 . 1958

#GSL 1367.

1950-1956 1 omslag

#GSL 1368.

1934-1944 1 omslag

1354. Aankoopdossier van een fiets

1355. Aankoopdossier van een bromfiets

Staten van uittreksels uit het strafregister

Stukken betreffende de invrijheidstelling van 

gedetineerden

Stukken betreffende het optreden van 

veldwachters in aangrenzende gemeenten

Veroordelingsstaten

Dossier inzake de herstelling van het 

dienstwapen van de veldwachter

Stukken betreffende de aankoop van 

dienstkleding voor de veldwachter

Ontvangstbewijzen van verstuurde 

veroordelingsstaten aan andere gemeenten
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#GSL 1369.

1926-1947 1 omslag

#GSL 1370.

1963 1 stuk

3.8.3 Openbare orde

#GSL 1371.

1849 1 stuk

#GSL 1372.

1933 1 stuk

#GSL 1373.

1929-1930 1 omslag

#GSL 1374.

1944 1 stuk

#GSL 1375.

1941 1 omslag

#GSL 1376.

1955-1970 1 omslag

#GSL 1377.

1956-1957 1 omslag

#GSL 1378.

1973 1 omslag

Dossier betreffende de goedkeuring van het 

politiereglement op het sluitingsuur van 

drankgelegenheden en toegang tot dancings

Dossier van de goedkeuring en aanpassing van 

het politiereglement op het sluitingsuur en 

luidsprekers

Brief van de veldwachter aan de gemeente 

inzake het ter kennis geven van een 

deurwaarderexploot en het onderbrengen van de 

in beslag genomen goederen

Dossier inzake de goedkeuring van het 

politiereglement voor de aanleg van TV 

distributie

Stukken betreffende de terkennisgeving van 

deurwaarderexploten

Stukken betreffende de goedkeuring van het 

politiereglement inzake het ronddwalen in de 

velden

Algemeen gemeentelijk politiereglement

Algemeen gemeentelijk politiereglement

Gemeenteraadsbesluit inzake de wijziging van 

het algemeen gemeentelijk politiereglement 

inzake danspartijen

Stukken betreffende de goedkeuring en 

aanpassing van het politiereglement op het 

gemeentelijk kerkhof
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#GSL 1379.

1976 1 omslag

#GSL 1380.

1929 1 stuk

3.8.4 Openbare zedelijkheid

#GSL 1381.

1941 1 omslag

#GSL 1382.

1942-1943 1 omslag

3.8.5 Openbare veiligheid

3.8.5.1 Algemene veiligheid

#GSL 1383.

1968 1 omslag

#GSL 1384.

1934 1 omslag

#GSL 1385.

1964 1 omslag

3.8.5.2 Veiligheid in verband met geesteszieken

#GSL 1386.

1937-1944 1 deel

#GSL 1387.

1936-1959 1 pak

Dossier inzake de goedkeuring van het 

gemeenteraadsbesluit inzake het voorzien van 

kurkenstoppen op radioantennes voor de 

veiligheid voor duiven

Dossier van de goedkeuring van het 

politiereglement voor de 

gemeenteraadsverkiezingen inzake het 

aanbrengen van affiches

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake het overmaken van het 

materiaal en personeel waarover de 

gemeentediensten beschikken voor het 

vademecum van hulpmiddelen in de provincie 

Antwerpen

Stukken betreffende prostitutie in de gemeente: 

reglement, controle en melding

Dossier inzake een onderzoek naar prostitutie en 

de plaatsing van kinderen in een tehuis

Brief aan de gemeente inzake de 

terkennisgeving van eedaflegging van de 

bewaker van de elektrische inrichtingen

Register van de plaatsing van geesteszieken

Verzameldossier aangaande plaatsing of 

opsluiting van geesteszieken thuis of in een 

instelling

Stukken betreffende de burgerlijke bescherming
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3.8.6 Brandveiligheid

#GSL 1388.

1937-1968 1 omslag

#GSL 1389.

1941-1942 1 omslag

#GSL 1390.

1941-1944 1 omslag

#GSL 1391.

1954-1976 1 omslag

#GSL 1392.

1972-1976 1 pak

3.8.7 Inrichting van ambulancediensten

#GSL 1393.

1966 1 omslag

3.8.8 Rampen

#GSL 1394.

1967-1968 1 omslag

3.8.9 Oorlog en bevoorrading

3.8.9.1 Militaire cartografie

#GSL 1395.

1930-1950 1 omslag

Stukken betreffende de brandpreventiecontrole 

van dancings en danslokalen

Dossier inzake het overmaken van een bedrag 

aan de gemeente Oostmalle voor de 

tornadoslachtoffers

Stukken betreffende de plaatsing van 

hoogtemerken of klinknagels

Brief van de Commissie van Openbare 

Onderstand Hoogstraten aan de gemeente 

inzake de wijziging van de tarieven voor de 

ambulancedienst

Brandverslagen van het Gewestelijk 

Brandweerkorps van Oostmalle inzake branden 

te Sint-Lenaarts

Dossier inzake de overeenkomst met de 

brandweer van Antwerpen inzake de mogelijke 

tussenkomst bij rampen 

Dossier inzake de overeenkomst met de 

brandweer van Oostmalle vanwege het niet 

beschikken over een eigen brandweerkorps

Dossier inzake de mogelijke oprichting van een 

gemeentelijke brandweer
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3.8.9.2 Onderrichtingen en  algemene oorlogszaken

#GSL 1396.

1945 1 stuk

#GSL 1397.

1944-1946 1 omslag

#GSL 1398.

1942-1945 1 omslag

#GSL 1399-1400.

1944-1945 2 delen

1399 . 1944
1400 . 1944-1945

#GSL 1401.

1944-1945 1 omslag

#GSL 1402.

1944-1945 1 deel

#GSL 1403.

1944 1 deel

#GSL 1404.

1946-1949 1 omslag

#GSL 1405.

1949 1 stuk

3.8.9.3 Opeisingen en schadedossiers

#GSL 1406.

1928 1 deel

Stukken betreffende de inschrijving in het 

vluchtelingenregister: evacuatiekaarten en 

bewijzen van inschrijving

Reglement van militaire opeisingen

Stukken betreffende vaderlandsontrouwen en 

aanhoudingen: Projusticia's, VNV lijsten, 

ondervraging van het gemeente- en 

onderwijzend personeel inzake 

oorlogsgebeurtenissen

Stukken betreffende de uitkering aan verplicht 

geëvacueerden

Brief van het Ministerie van Volksgezondheid 

betreffende de goedkeuring van de betaalstaat 

van de steun aan vluchtelingen

Register van afgeleverde evacuatiekaarten

Register van afgeleverde identiteitskaarten voor 

de evacuatie

Brief van de gemeente aan de provincie inzake 

het overmaken van de inlichtingen aangaande 

oorlogsmisdaden in de gemeente

Stukken betreffende de passieve 

luchtbescherming

Vluchtelingenregisters
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#GSL 1407.

1939 1 deel

#GSL 1408.

1938 1 deel

#GSL 1409.

1939-1951 1 pak

#GSL 1410.

1939-1945 1 deel

#GSL 1411.

1938-1945 1 deel

#GSL 1412-1413.

1940-1946 2 pakken

1412 . 1940-1944

1413 . 1944-1946 (= geallieerden)

#GSL 1414.

1918-1941 1 omslag

#GSL 1415.

1940-1942 1 omslag

#GSL 1416.

1944-1945 1 omslag

#GSL 1417.

1945 1 omslag

#GSL 1418.

1944-1945 1 omslag

#GSL 1419.

Stukken betreffende opgeëiste en achtergelaten 

paarden

Stukken betreffende de betaling van de opeising 

van gas door de Duitse bezetter tijdens WO I en 

WOII

Reglement betreffende de vrijstelling van 

militaire opeising

Stukken betreffende de telling van 

motorvoertuigen met het oog op een mogelijk 

militaire opeising 

Stukken betreffende de levering van gas en 

elektriciteit aan de bezetter

Dossier inzake het overmaken aan de provincie 

van inlichtingen aangaande de oorlogsschade 

aan bedrijven en de mogelijkheid van terug in 

werking te treden

Register van militaire opeisingen: inkwartiering, 

elektriciteitsverbruik en voertuigen

Register van militaire opeisingen : dieren, 

voertuigen, voorwerpen, leveringen en werkloon

Dossier inzake oorlogsschade door V-bommen

Staten inzake oorlogsschade: statistieken

Stukken betreffende militaire opeisingen

Reglement betreffende burgerlijke opeisingen
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1940 1 omslag

#GSL 1420.

1941-1943 1 omslag

#GSL 1421.

1940 2 stukken

#GSL 1422.

1943 1 omslag

#GSL 1423.

1940-1948 1 pak

#GSL 1423.

1946 1 pak

#GSL 1424.

1930-1955 1 omslag

#GSL 1425.

1954 1 omslag

#GSL 1426.

1951-1954 1 omslag

#GSL 1427.

1949 1 omslag

#GSL 1428.

1949-1968 1 omslag

Getuigschriften inzake het statuut van politieke 

gevangen

Getuigschriften inzake het statuut van 

weggevoerden

Dossier inzake oorlogsschade aan de kerk en 

kapellen door het wegnemen van de klokken

Stukken betreffende de aangifte van 

oorlogsschade aan particuliere gebouwen 

Stukken betreffende onrechtstreekse 

oorlogsschade

Rekeningen inzake de herstelling van 

oorlogsschade aan particuliere eigendommen

Briefwisseling tussen de Nationale 

Schippersbond vzw en de gemeente inzake 

oorlogsschade aan schepen

Dossier betreffende oorlogsschade aan het 

gemeentelijk patrimonium: briefwisseling, 

verslagen van oorlogsschade

3.8.9.4 Erkenning van weerstanders

Stukken betreffende de erkenning van 

weerstanders

Stukken betreffende de erkenning van 

werkweigeraars
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3.8.9.5 Zaken in verband met oorlogsslachtoffers

#GSL 1429.

1951-1956 1 pak

#GSL 1430.

1963 1 omslag

#GSL 1431.

1940-1943 1 deel

#GSL 1432.

1940 1 omslag

#GSL 1433.

1940-1945 1 omslag

#GSL 1434.

1941-1949 1 omslag

#GSL 1435.

1940-1941 1 omslag

#GSL 1436.

1939 2 stukken

3.9 Economie

3.9.1 Vergunning van activiteiten en handelspraktijken

3.9.1.1 Afwijking van de Wekelijkse rustdag

#GSL 1437.

1965-1971 1 omslag

3.9.1.2 Ambulante handel

#GSL 1438.

1965 1 stuk

Briefwisseling betreffende oorlogsslachtoffers

Stukken betreffende de telling en ontgraving van 

soldatengraven

Briefwisseling betreffende burgerlijke 

oorlogsslachtoffers (= bijlagen bij het register)

Briefwisseling tussen de provinciecommando en 

de gemeente inzake het toesturen van een 

invalidenkaarten voor oorlogsinvaliden

Stukken betreffende de identificatie en 

repatriëring van overledenen

Register betreffende burgerlijke 

oorlogsslachtoffers

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake de vraag naar de ligging van 

militaire begraafplaatsen

Brief van Fret Verhoeven inzake de vraag tot 

plaatsing van een frituurkraam

Stukken betreffende de goedkeuring van 

afwijkingen van de wekelijkse rustdag

Dossier inzake de oprichting van een 

oorlogsmonument
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#GSL 1439.

1966 2 stukken

3.9.1.3 Leurhandel

#GSL 1440.

1935-1945 1 deel

#GSL 1441.

1937-1962 1 omslag

#GSL 1442.

1941-1964 1 pak

3.9.1.4 Mijnbouw en groeves

#GSL 1443.

1959 1 omslag

#GSL 1444.

1963 1 omslag

#GSL 1445.

1961 1 omslag

#GSL 1446

1946 1 stuk

3.9.1.5 Pakhuizen en kaaien

#GSL 1447.

1935-1969 1 omslag

Briefwisseling tussen Eugeen Maes en de 

gemeente inzake de vraag tot plaatsen van 

autocamionette voor de verkoop van dagbladen

Leurkaartenregister

Stukken betreffende de aanvraag en aflevering 

van leurkaarten

Dubbels van afgeleverde leurkaarten

Dossier inzake de bekendmaking van de 

steenkolenmijnconcessie Jacques van der 

Schueren

Briefwisseling tussen de Algemene Directie van 

het Mijnwezen en de gemeente inzake het ter 

kennis geven van de afgeleverde 

exploitatievergunning aan NV Steenbakkerij 

Michielsen

Stukken betreffende de toelatingsaanvragen 

voor de huur of inrichting van los-en 

stapelplaatsen langs het kanaal

Briefwisseling tussen het Mijnwezen en de 

gemeente inzake het inwinnen van advies voor 

de exploitatievergunning SV Oude 

Steenbakkerijen Meeusen, Goossens en Cie

Provincieraadsbesluit als terkennisgeving aan 

Sint-Lenaarts inzake de exploitatie van een 

opluchtgroeve door Steenbakkerijen Campina 

Wijk D nr 736 e en 736 f
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#GSL 1448.

1951-1952 1 omslag

3.9.1.6 Reclameverkoop

#GSL 1449.

1960-1968 1 omslag

3.9.1.7 Tankstations

#GSL 1450.

1969-1970 1 omslag

3.9.1.8 Terrassen, zonnetenten en luifels

#GSL 1451.

1949-1960 1 omslag

3.9.1.9 Vervoersdiensten

#GSL 1452.

1974 1 omslag

#GSL 1453.

1926 1 omslag

#GSL 1454.

1936-1965 1 pak

3.9.2 Opsporing van overtredingen en controle op de handelspraktijken

#GSL 1455.

1935-1959 1 pak

3.9.3 Organisatie van markten en kermissen

Briefwisseling tussen de NC 

Middenstandsverbond afdeling Sint-Lenaarts en 

de gemeente inzake het bekomen van een 

toelating voor reclameverkoop

Dossier inzake de aanvraag tot plaatsing van 

twee brandstofverdeelpompen door de NV BP 

Belgium in de Dorpsstraat 13 A

Staten van periodieke ijkplichtigen

Stukken betreffende de toelatingsaanvragen tot 

het plaatsen van kranen voor het laden en lossen 

langs het kanaal

Dossier inzake de toelatingsaanvraag van de 

buurtspoorwegen voor de inrichting van 

autobusdienst van Borgerhout naar Sint-Lenaarts

Verzameldossier inzake de goedkeuring van de 

inrichting van autobusdiensten.

Stukken betreffende het bekomen van toelating 

tot het plaatsen van zonnetenten of -luifels

Dossier inzake de toelatingsaanvraag voor de 

inrichting van een autoverhuurbedrijf josé Van 

Santvoort
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#GSL 1456.

1933-1953 1 omslag

#GSL 1457.

1953-1965 1 omslag

#GSL 1458.

1936-1963 1 omslag

3.9.4. Organisatie van landbouwtellingen

#GSL

1948-1967 4 pakken en 

12 omslagen

1459 . 1948

1460 . 1949

1461 . 1950

1462 . 1953

1463 . 1954

1464 . 1956

1465 . 1957

1466 . 1958

1467 . 1959

1468 . 1960

1469 . 1961

1470 . 1962

1471 . 1963

1472 . 1964

1473 . 1966

1474 . 1967

#GSL 1475.

1954-1958 1 omslag

#GSL 1476.

1965-1966 1 omslag

#GSL 1477.

1943 1 omslag

1459-1474.

Dossier inzake de organisatie van een wekelijkse 

markt

Dossier van de telling van winterbezaaiingen 

voor vee

Dossier van de telling van nieuwe laagstammige 

fruitaanplantingen

Staten inzake de telling van beteelde gronden

Dossiers van land- en tuinbouwtellingen

Briefwisseling inzake de data van verpachting 

van de standplaatsen voor gemeentelijke 

kermissen

Stukken betreffende de verpachting van 

standplaatsen voor de gemeentelijke kermissen
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3.9.5 Ondersteuning van de landbouw

#GSL 1478.

1956 1 omslag

#GSL 1479.

1959-1960 1 pak

#GSL 1480.

1940 1 stuk

3.9.6 Opvolging en organisatie van dierengeneeskundige aangelegenheden

#GSL 1481.

1948-1963 1 omslag

#GSL 1482.

1955-1958 1 pak

#GSL 1483.

1966 1 stuk

#GSL 1484.

1956 1 stuk

3.9.7 Verstrekken van inlichtingen aangaande de landbouw

#GSL 1485.

Z.D. 1 omslag

3.10 Vrije tijd

#GSL 1486.

1976-1977 1 omslag

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

de ter kennisgeving van de protectiezone rond 

het slachthuis van Oostmalle

Dossier inzake de oprichting van kunstwerk De 

Kleipikker op het plein voor de pastorij

Dossier van de telling van vorstschade

Dossier betreffende de verdeling van ingevoerd 

hooi

Brief van de Landbouwcomice Brecht aan de 

gemeente inzake de organisatie van een 

prijskamp met rogge

Staten van goedgekeurde en afgekeurde 

dekstieren 

Dossier van de runderhorzelbestrijding

Brief van Dierengeneeskundige Inspectie aan de 

gemeente inzake het ter kennis brengen van de 

verwijdering van het aantal dierenlijken  door het 

Vilbeluik NV La Haye

Briefwisseling tussen de Koninklijke Belgische 

Commissie voor volkskunde  en de gemeente 

inzake het invullen van een vragenlijst 

betreffende de graanteelt
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#GSL 1487.

1927-1929 1 omslag

#GSL 1488.

1967 2 stukken

#GSL 1489.

1967 2 stukken

#GSL 1490.

1949-1976 1 pak

#GSL 1491.

1969 1 omslag

#GSL 1492.

1965 2 stukken

#GSL 1493.

1966 1 omslag

#GSL 1494.

1971 1 omslag

3.11 Erfgoed

#GSL 1495.

1935-1936 1 stuk

#GSL 1496.

1950-1951 1 omslag

Dossier inzake de oprichting van het Heilig 

hartbeeld (beeldhouwer = Simon Goossens) voor 

de kerk

Stukken betreffende de toekenning van 

gemeentelijke toelagen aan verenigingen

Dossier inzake de klassering van de windmolen 

Hendrickx

Dossier van de klassering van de Sint-

Leonarduskerk als monument

Briefwisseling tussen de Provincie en de 

gemeente inzake het invullen van een vragenlijst 

betreffende het bestaan van jeugd- en 

cultuurraden en een gemeentelijke cultuurdienst 

Briefwisseling inzake de organisatie van 

sportevenementen

Briefwisseling  tussen de Provinciale Jeugdraad 

Antwerpen en de gemeente inzake de vraag 

naar het bestaan van een gemeentelijke 

jeugdraad

Briefwisseling tussen de Provinciale 

Cultuurdienst en de gemeente inzake de vraag 

tot het overmaken van een inventaris van het 

cultureel werk in de gemeente

Stukken betreffende het overmaken van 

inlichtingen aangaande de sportinfrastructuur

Stukken betreffende het overmaken van 

inlichtingen aangaande de sportinfrastructuur
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#GSL 1497.

1959 1 omslag

#GSL 1498.

1974-1975 1 omslag

3.12 Onderwijs

3.12.1 Algemeen Onderwijs

3.12.1.1 Opvolging van de oprichting van scholen en toezicht op de leerplicht

#GSL 1499.

1961-1969 1 omslag

#GSL 1500.

Z.D 1 omslag

#GSL 1501.

1967 1 stuk

#GSL 1502.

1967 1 omslag

#GSL 1503.

1967 1 stuk

3.12.1.2 Medebestuur in niet gemeentelijke scholen

#GSL 1504.

1934 1 omslag

Dossier inzake het zich akkoord verklaren met 

de aankoop van grond voor uitbreiding van de 

Gewestelijke Vakschool te Hoogstraten

Brief van het Ministerie van Nationale Opvoeding 

en Cultuur inzake het overmaken van het 

koninklijk besluit tot oprichting van een 

Rijkslagere school

Dossier inzake het zich akkoord verklaren met 

de inplanting van de Rijkslagere school

Brief van de gemeente aan het Ministerie van 

Nationale Opvoeding inzake het tegenvoorstel 

van Frans Floren over de grondinname voor de 

oprichting van de Rijkslagere school

Dossier inzake de rangschikking van de 

Brechtse Heide als landschap

Briefwisseling van monumenten en 

landschappen met de gemeente inzake de vraag 

tot het wegnemen van aanplakborden omdat ze 

het zicht op de beschermde Sint-Leonarduskerk 

wegnemen

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake het overmaken van lijsten van 

nieuw opgerichte scholen in de gemeente

Omzendbrief van De Zusters der Christelijke 

Scholen van Sint-Lenaarts aan de inwoners 

inzake de opening van een vakschool bij de 

aangenomen meisjesschool
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#GSL 1505.

1933-1971 1 pak

3.12.1.3 Financiële Ondersteuning

#GSL 1506.

1960 1 omslag

#GSL 1507.

1966-1967 1 omslag

#GSL 1508.

1959-1964 1 omslag

#GSL 1509.

1967-1976 1 pak

3.12.2 Gemeenteonderwijs

#GSL 1510.

1916-1957 1 pak

#GSL 1511.

1939-1959 1 omslag

#GSL 1512.

1963 1 omslag

#GSL 1513.

1951-1968 1 omslag

3.12.2.1 Oprichting, aanneming, afschaffing en financiële ondersteuning van scholen

Dossier inzake de afschaffing van de 7de klas 

van de gemeentelijke jongensschool

Stukken betreffende het verkrijgen van 

staatstoelagen voor de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier van de gemeentelijke bijdrage in de Vrije 

Gewestelijke Vakschool van Hoogstraten

Briefwisseling tussen de Decanale 

Coördinatiecommissie van Hoogstraten inzake 

de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten

Stukken betreffende de gemeentelijke 

tussenkomst in de organisatie van schoolfeesten

Stukken betreffende het aanneming en toelagen 

aan de meisjesschool

Stukken betreffende de organisatie van het 

leerlingenvervoer

Briefwisseling tussen de provincie en de 

gemeente inzake de terugvordering door de 

gemeente van toegekende werkingssubsidies 

aan vrije scholen

Stukken betreffende de terugbetaling van 

vervoerskosten voor leerlingen die bijzonder 

onderwijs volgen buiten de gemeente
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#GSL 1514.

1950-1976 1 omslag

#GSL 1515.

1976 1 omslag

#GSL 1516.

1960 1 stuk

#GSL 1517.

1961-1970 1 omslag

#GSL 1518.

1923-1962 1 pak

#GSL 1519.

1950-1959 1 omslag

3.12.2.2 Personeelsbeheer gemeentescholen

#GSL 1520.

1943-1966 1 omslag

#GSL 1521.

1903-1966 1 omslag

#GSL 1522.

1929-1966 1 pak

Stukken betreffende tijdelijke aanstellingen van 

onderwijzend personeel

Vrije sollicitatiebrieven voor een 

onderwijzersplaats

1 Algemeen personeelsbeleid

Staten betreffende het onderwijzend personeel in 

dienst op de gemeentelijke jongensschool en de 

bewaarschool

2 Aanwerving en bevordering

Staten van het Ministerie van  Cultuur en 

Opvoeding inzake de toekenning van toelagen 

voor schoolbehoeften aan de gemeentelijke 

lagere scholen

Aangiftestaten inzake het overmaken van de 

gegevens voor de toelage voor schoolbehoeften

Brief van het Ministerie van Onderwijs aan de 

gemeente inzake de vraag tot het overmaken 

van de nodige gegevens voor het bepalen van de 

toelage voor schoolbehoeften

Stukken betreffende de gemeentelijke 

vergoeding voor het Sinterklaasfeest

Verzamelstaten van de leerlingen die recht 

hebben op kosteloos schoolmateriaal

Leerlingenlijsten van zij die in aanmerking komen 

voor kosteloze schoolbehoeften
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#GSL 1523.

1939 1 omslag

#GSL 1524.

1971 1 stuk

#GSL 1525.

1965-1976 1 pak

3 Organisatie van de arbeidsvoorwaarden

#GSL 1526.

1952 1 stuk

#GSL 1527.

1931-1932 1 omslag

#GSL 1528.

1974 1 omslag

#GSL 1529.

1957 1 stuk

#GSL 1530.

1965-1967 1 omslag

#GSL

1872-1976 2 omslagen,1 

deel

1546 . Pelckmans Hendrik Lodewijk 1872-1899
1556 . Van Thielen Julius Joannes 1907

4 Bijhouden Personeelsdossiers en personeelsgegevens

1531-1560

Dossier inzake de geschorste 

gemeenteraadsbeslissing inzake de 

woonstafstandverplichting voor de veldwachter

Gemeenteraadsbesluit inzake ten lastelegging 

van zieke onderwijzers van 10% van het loon van 

de tijdelijk vervanger

Stukken betreffende de uitreiking van eretekens 

aan het onderwijzend personeel

Huishoudelijk Reglement voor het onderwijzend 

personeel

Personeelsdossiers van het onderwijzend 

personeel

5 Loonadministratie

Gemeenteraadsbesluit inzake de goedkeuring 

van de aanstelling van de protestantse 

godsdienstleerkracht voor de gemeentelijke 

jongensschool door de Protestantse Kerk

Verzameldossier inzake de aanstelling van 

tijdelijke leerkrachten

Tuchtdossier van twee onderwijzers 

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

provincie inzake de vraag tot bekendmaking in 

het staatsblad van de openverklaring van de 

functie voor onderwijzer
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#GSL 1561.

1940 1 stuk

#GSL 1562.

1959 1 stuk

#GSL 1563.

1959-1974 1 omslag

#GSL

1947-1968 1 pak

1564 . 1947-1953

1565 . 1954-1955

1566 . 1956-1959

1567 . 1960-1968

#GSL 1568.

1957-1958 1 omslag

#GSL 1569.

1945-1972 1 omslag

#GSL 1570.

1948-1950 1 pak

#GSL 1571.

1964-1976 1 omslag

#GSL 1572.

1950 1 stuk

#GSL 1573.

1969-1972 1 pak

1564-1567. Stukken betreffende de  toegekende bijwedden 

aan onderwijzend personeel

Briefwisseling tussen de het Bestuur der 

Provincie en Gemeentebelastingen en de 

gemeente inzake de rechtzetting van de 

bijwedden van het onderwijzend personeel

Gemeenteraadsbesluiten inzake de goedkeuring 

van een weddetoeslag 

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van compensatievergoedingen aan het 

onderwijzend personeel

Stukken betreffende de uitkering van 

vergoedingen voor het onderwijzend personeel 

inzake de Franse Les en Middagmaalbewaking

Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de bestuursvergoeding voor het schoolhoofd

Loonstaten van het onderwijzend personeel

Staat inzake de uitbetaling van een 

weddenvoorschot aan het onderwijzend 

personeel

Brief van de provincie aan de gemeente inzake 

het verhalen van de verschuldigde achterstallen 

van de aanvullende pensioenen voor het 

onderwijzend personeel

Stukken betreffende de toekenning van een 

weddetoelage door het ministerie van nationale 

opvoeding en Nederlandse cultuur
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3.12.2.3 Materiaal en voorraadbeheer

#GSL 1574.

1948-1974 1 pak

#GSL 1575.

1974 1 omslag

#GSL 1576.

1974 1 omslag

#GSL 1577.

1949-1966 1 omslag

#GSL 1578.

1965-1968 1 omslag

#GSL 1579.

1973-1976 1 omslag

#GSL 1580.

1964-1976 1 omslag

3.12.2.4 Beheer en controle op de dagdagelijkse werking

#GSL 1581.

1937-1958 1 omslag

#GSL 1582.

1936-1937 1 omslag

#GSL 1583.

1922-1959 1 pak

#GSL 1584.

1949-1959 1 omslag

Stukken betreffende de aankoop van kolen voor 

de gemeentelijke jongensschool

Dossier inzake de terbeschikkingstelling van 

meubilair voor de refter

Algemeen onderwijsdossier

Briefwisseling tussen de dienst 

Hoofdschooltoezicht en de gemeente inzake de 

dagdagelijkse werking van het onderwijs

Verzameldossier van de aankoop van 

schoolmeubilair voor de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier inzake de aankoop van een 

kleurentelevisie voor de gemeentelijke 

jongensschool

Dossier inzake de aankoop van een radio voor 

de gemeentelijke jongensschool

Stukken betreffende de goedkeuring van het 

schoolreglement

Dossier inzake de herinvoering van het 

halvedagenstelsel

Lijsten van het aantal koffiedrinkers van de 

gemeentelijke jongensschool

Stukken betreffende de aankoop van school- en 

didactisch materiaal
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#GSL 1585.

1953-1963 1 omslag

#GSL 1586.

1969 1 omslag

#GSL 1587.

1959 1 stuk

#GSL 1588.

1964-1970 1 omslag

#GSL 1589.

1958-1975 1 omslag

#GSL 1590.

1969 1 omslag

#GSL 1591.

1973 1 stuk

#GSL 1592.

1954-1966 1 omslag

3.12.2.5 Medisch schooltoezicht

#GSL 1593.

1967 1 omslag

#GSL 1594.

1939-1969 1 omslag

Dossier inzake de goedkeuring van de 

gelijkschakeling van de uurrooster voor de 

jongens-, meisjes- en bewaarschool

Stukken betreffende de organisatie van de voor-, 

middag- en nabewaking

Briefwisseling inzake de opmerkingen van de 

dienst hoofdtoezicht aangaande de materiële 

uitrusting van de school

Brief van de Gesubsidieerde Lagere 

Meisjesschool inzake de terkennisgeving van het 

aantal zwembeurten voor de 2de en 3de 

semester

Stukken betreffende de bepaling van de 

verlofdagen 

Dossier inzake de invoering van de 

vijfdagenweek in het kleuter en lager onderwijs

Briefwisseling tussen de zusterbestuurder van 

vrije gesubsidieerde scholen en de gemeente 

inzake de vraag naar gemeentelijke tussenkomst 

in de aankoop van materiaal voor de 

schoolapotheek

Stukken betreffende de prijsuitreiking van de 

gemeentelijke jongensschool en de aangenomen 

meisjesschool

Collegebesluit inzake de goedkeuring van het 

nieuwe leerplan

Stukken betreffende de organisatie van medisch 

schooltoezicht
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#GSL 1595.

1961 1 omslag

#GSL 1596.

1952-1962 1 pak

#GSL 1597.

1952-1962 1 pak

#GSL 1598.

1950 1 stuk

#GSL 1599.

1965-1967 1 omslag

#GSL 1600.

1965 1 stuk

3.13 Welzijn

3.13.1 Kansengroepenwelzijn

#GSL 1601.

1960 1 stuk

#GSL 1602.

1947-1974 1 omslag

#GSL 1603.

1960-1976 1 omslag

#GSL 1604.

1951-1976 1 pak

3.13.2 Opvoedingsondersteuning

Vergunning voor gebruik van een blindenstok

Staten van het aantal doofstommen en blinden 

die niet in een instelling voor bijzondere 

opvoeding verblijven

Stukken betreffende de toekenning van sociaal 

medisch pedagogische toelagen

Verzameldossier van tegemoetkomingen aan 

mindervaliden

Proces-verbaal van het drinkwateronderzoek op 

de gemeentelijke jongensschool

Bedankingsbrief van de Nationale Dienst voor 

Preventieve geneeskunde voor de deelname van 

de gemeenteschool aan het radiofotografisch 

onderzoek van hart en longen

Dossier inzake de terugvordering door andere 

gemeenten van de kosten voor medisch 

schooltoezicht

Maandelijkse verslagen van geneeskundig 

onderzoek van de gemeentelijke jongensschool

Maandelijkse verslagen van geneeskundig 

onderzoek van de aangenomen meisjesschool 

en bewaarschool

Dossier inzake het onderzoek naar lood in het 

water van de gemeentelijke jongensschool
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#GSL 1605.

1953 1 stuk

#GSL 1606.

1950-1976 1 omslag

#GSL 1607.

1951-1972 1 omslag

#GSL 1608.

1960-1977 1 omslag

3.13.3 Toelatingen geldinzamelingen

#GSL 1609.

1960-1969 1 omslag

3.14 Volksgezondheid

3.14.1 Medewerking aan gezondheidsstudies en gezondheidsactiviteiten

#GSL 1610.

1962 1 stuk

#GSL 1611.

1968 1 stuk

3.14.2 Bevordering en registratie van de inentingen

#GSL 1612.

1943-1957 1 omslag

Brief van het Provinciaal comité voor 

Bevolkingsonderzoek inzake de vraag tot een 

tweede deelname aan een bevolkingsonderzoek 

tegen tuberculose

Brief van de gemeente aan de provincie inzake 

de werving van bloedgevers onder het 

gemeentepersoneel voor de bloedgeveractie van 

het Rode Kruis

Stukken betreffende de weigering door de 

ouders van inenting van hun kinderen tegen polio

Staten van rechthebbenden op de gemeentelijke 

geboortepremie

Gemeenteraadsbesluiten betreffende de 

vaststelling van een premie voor 

voorhuwelijkssparen

Briefwisseling tussen verenigingen en de 

gemeente inzake de toelatingsvraag voor het 

houden van inzamelingen

Brief van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn 

inzake het verklaren van achterstallige 

gemeentelijke toelagen inzake de plaatselijke 

raadpleging van zuigelingen

Gemeenteraadsbesluiten betreffende de 

vaststelling van een gemeentelijke 

geboortepremie
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#GSL 1613.

1958 1 omslag

#GSL

1950,1958-1959 2 omslagen

1614 . 1950

1615 . 1958-1959

#GSL

1958-1980 2 delen

1616 . 1958-1959

1617 . 1966-1980

#GSL

1947-1972 2 delen

1618 . 1947-1955

1619 . 1955-1972

3.14.3 Garanderen van de voedselveiligheid

#GSL 1620.

1949 1 omslag

#GSL 1621.

1910-1949 1 omslag

3.14.4 Bestrijding plagen en ziekten

#GSL 1622.

1966 1 stuk

3.15 Arbeid

3.15.1 Medewerking in verband met het pensioenstelsel

#GSL 1623.

1948-1976 1 pak

#GSL 1624.

Staten van verzonden 

werknemerspensioensaanvragen

Staten van verzonden 

zelfstandigenpensioensaanvragen

Dossier inzake de aanstelling van een nieuw 

gemeentelijk vleeskeurder: F. Pluym

Dossier inzake de gemeentelijke vleeskeurder: 

M. Van Pul

1614-1615.

1616-1617.

1618-1619.

Lijsten van ingeënte kinderen tegen polio

Registers van ingeënte kinderen tegen polio

Registers van ingeënte kinderen tegen pokken

Brief van de gemeente aan de 

gezondheidsinspecteur inzake de vraag tot 

ontsmetting van een woning wegens een 

overlijden aan tuberculose

Dossier inzake de organisatie van de inentingen 

tegen polio
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1960-1976 1 pak

#GSL 1625.

1961-1973 1 omslag

#GSL 1626-1628.

3 omslagen

1626 . 1946-1947

1627 . 1963-1970

1628 . 1970-1975

#GSL 1629.

1935-1954 1 pak

#GSL 1630.

1950 1 stuk

#GSL 1631.

1945 1 stuk

3.15.2 Medewerking in verband werkloosheidszaken

3.15.2.1 Activering van werklozen

#GSL

1945-1975 10 pakken en 

1 omslag

1632 . 1945-1950

1633 . 1951

1634 . 1952

1635 . 1953

1636 . 1954

1637 . 1955

1638 . 1956

1639 . 1957

1640 . 1958

1641 . 1959-1967

1642 . 1975

Staten van verzonden 

bediendenpensioensaanvragen

Staten van verzonden 

ouderdomspensioensaanvragen

Stukken betreffende de aanvraag van 

ouderdomspensioenen: kaarten van 

verzekeringsplichtigen, briefwisseling

Brief van het Beheer der pensioenen aan de 

gemeente inzake het overmaken van de lijst van 

rechthebbenden voor een pensioen ten laste van 

de openbare schatkist

Verklaring van ouderdomsrentetoeslag

1632-1642. Stukken betreffende de tewerkstelling van 

werklozen
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3.15.2.2 Uitkering van werklozensteun

#GSL 1643.

1948-1951 1 omslag

#GSL 1644.

1949-1952 1 omslag

#GSL 1645.

1948-1952 1 omslag

#GSL 1646.

1944-1952 1 pak

#GSL 1647.

1948-1951 1 deel

#GSL 1648-1649.

1945-1954 2 omslagen

1648 . 1945-1951
1649 . 1952-1954

#GSL 1650-1651.

1949-1952 2 pakken

1650 . 1944-1949
1651 . 1949-1952

#GSL 1652-1653.

1944-1952 2 pakken

1652 . 1944-1949
1653 . 1950-1952

#GSL 1654-1655.

1945-1952 2 pakken

1654 . 1945-1949
1655 . 1950-1952

Stukken betreffende de toekenning van een 

compensatievergoeding aan rechthebbenden

Stukken betreffende de uitkering aan onvrijwillige 

werklozen in de bouwnijverheid

Driemaandelijkse balansen en staten van 

uitbetaalde sommen aan werklozen

Driemaandelijkse balansen en 

kasvoorraadbewijzen

Kasboek van de werkloosheidsuitkeringen

Briefwisseling van het Officieel Betaalorganisme 

voor werkloosheidsvergoedingen/RVA aan de 

gemeente inzake het overmaken van de 

jaarrekeningen van de inkomsten en uitgaven 

met betrekking tot de werklozensteun

Maandstaten van uitbetaalde sommen aan 

werklozen

Dagstaten van uitbetaalde sommen aan 

werklozen

Ontvangstbewijzen inzake voorschotten van het 

Steunfonds voor werklozen aan de gewestelijk 

ontvanger
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#GSL 1656.

1944-1952 1 pak

3.15.2.3 Controle op de werkloosheid

#GSL 1657.

1955 2 stukken

3.15.3 Medewerking in verband met eretekens

#GSL 1658.

1925-1966 1 omslag

3.15.4 Kinderarbeid

#GSL 1659.

1942-1956 1 deel

3.16 Toezicht op de erediensten

#GSL 1660.

1943-1956 2 stukken

#GSL 1661.

1938-1943 1 omslag

Stukken betreffende de goedkeuring en uitkering 

van een vergoeding voor het verzorgen van de 

eredienst

Stukken betreffende de toekenning van 

eretekens

Briefwisseling tussen de RVA en de gemeente 

inzake de vraag tot afwisseling van de uren 

inzake de werkloosheidscontrole

Aangiftestaten van de gezinssamenstelling en 

vergoedingskaarten inzake het Steunfonds voor 

werklozen

Gemeenteraadsbesluiten betreffende het geven 

van een toelage aan de Kerkfabriek van Sint-

Lenaarts

Register van afgeleverde boekjes aan kinderen 

onder de 16 jaar en meisjes onder de 21 jaar in 

het kader van de kinderarbeidswet
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