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INLEIDING
Geschiedenis van de gemeente
Kessel is een van de oudste dorpen langs de Maas, ontstaan rond een middeleeuwse
wachttoren.
Het exacte ontstaansjaar van het dorp is niet bekend, zeker is wel, dat Kessel op het eind
van de elfde eeuw een graafschap was.
Uit die tijd stamt oudst bekende oorkonde waarin de graaf van Kessel wordt genoemd:
Comitis Henrici de Casle (van graaf Hendrik van Kessel).
In 1235 blijkt het bestaan van het dorp uit een oorkonde, die de naam Hermannus, priester
in Kessel vermeldt, terwijl in 1236 in de parochiekerk een altaar wordt gesticht door graaf
Hendrik IV van Kessel.
In een acte d.d. 11 november 1312 worden aan Kessel stadsrechten toegekend, het is
echter zeer de vraag of die ooit tot gelding zijn gekomen.
Verder is er in 1363 voor het eerst sprake van de Schepenbank Kessel, in dat jaar bestaat
er dus zeker een dorpsgemeenschap.
In 1279 verkoopt graaf Hendrik V het op de linker Maasoever gedeelte van Kessel aan de
graaf van Gelder, waarna het gebied een Ambt werd met aan het hoofd een Drossaart. De
naam van het gebied, dat bestond uit de tegenwoordige gemeenten Kessel, Helden,
Maasbree, Grubbenvorst, Broekhuizen, Meerlo, Horst, Sevenum, Wanssum en een
gedeelte van Venray, was het “Land van Kessel”.
Gedurende de 80-jarige oorlog had Kessel het erg zwaar; zo werd het kasteel Kessel in
1579 en 1639 door de Staatsen verwoest. Bij de vrede van Munster bleef het Land van
Kessel onderdeel uitmaken van “Spaans Gelderland”, terwijl het in 1713 onder Pruisisch
bestuur kwam.
In 1794, in de Franse tijd, behoorde de gereduceerde gemeente Kessel tot het kanton
Horst in het Arrondissement van Kleef.
Na de Franse tijd komt Kessel in 1815 bij het nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden; van 1830-1839 komt het onder Belgisch bestuur, waarna de hereniging met
Nederland volgt. 
Van oudsher heeft Kessel een uitgesproken agrarisch karakter. In de 18e en 19e eeuw en in
de eerste helft van de 20e eeuw vormden o.m. de levering van hout aan de Limburgse
mijnen, de winning van rivierklei ten behoeve van de steenindustrie en het
aardewerkambacht voorname bronnen van inkomsten.2
Gedurende de Tweede Wereldoorlog had Kessel het, zoals zovele gemeenten in het land,
erg zwaar te verduren, zoals blijkt uit de volgende, verre van volledige, opsomming van
gebeurtenissen tijdens deze donkere periode uit onze vaderlandse geschiedenis.
Tijdens de inval van de Duitse troepen op 10 mei 1940 sneuvelen 8 Nederlandse
militairen; de inwoners van Kessel-dorp worden geëvacueerd naar de Heldense bossen.
Tijdens de oorlog zullen 7 inwoners overlijden als gevolg van oorlogshandelingen.3 Naast
het menselijk leed lijdt Kessel ook enorme materiele schade.

1

A. Hendricks, “Kessel toen”, bundel verhalen van en over Kessel, 1973 en Gemeentegids Kessel, uitgave 1998.
“Kessel 2000, een dorp op stelten”, uitgave gemeente Kessel, 2000
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Op 2 februari 1943 stort een neergeschoten Lancaster bommenwerper neer op 700 meter
aftand van het huis van de familie Giesberts, 6 bemanningsleden komen om, de
zevende, John Macmahon, landt met zijn parachute in de tuin van de familie en wordt een
uur later door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt.
In de nacht van 20 op 21 juli 1944 ontploft een Lancaster bommenwerper op 100 meter
afstand van het gemeentehuis, dat vrijwel geheel wordt verwoest.4
Op 17 november 1944 blazen de Duitsers de dorpskerk en vervolgens kasteel de Keverberg op, terwijl Duitse troepen vanaf de overkant van de Maas, bij Reuver, op 19
november de windmolen van Jacobs aan de Baarlosewegin brand schieten.
De Duitsers traden gaandeweg de oorlog steeds harder op tegen diegenen die het waagden
zich te verzetten tegen de bezetting. Ook de volgende opsomming van gebeurtenissen is
uiteraard niet volledig, maar geeft wel weer aan welke risico’s verzetsmensen waren
blootgesteld.
Eind september 1944 worden 20 mensen in gijzeling genomen door de Grüne Polizei en
meegevoerd naar Reuver aan de overkant van de Maas. Tegen betaling van een losprijs
bestaande uit paarden, wagens, fietsen en vee, worden ze vrijgelaten, behalve
burgemeester Haffmans, die nog twee dagen wordt vastgehouden, vervolgens als een
gebroken man terugkeert en op 15 november 1944 overlijdt.5
Op 5 november 1944 wordt pater Sylvester Berden, uitgever van het ondergronds blaadje
“Dagelijksche Berichten Dienst”, in Heel gevangen genomen door Duitse valschermjagers. Twee dagen later, op 7 november, wordt hij in een bos bij Kessel-Eik doodgeschoten.
Op 19 november komen de eerste Britse patrouilles aan bij het kruispunt Napoleonsbaan
Heldenseweg, op 21 november zuiveren Schotse troepen, de Gordon Highlanders, de
bossen tussen Helden en Kessel, waarbij vier van hen sneuvelen.
Na de bevrijding kwam het gewone leven geleidelijk weer op gang; Kessel verschilde in
veel opzichten nauwelijks van andere Noord-Limburgse gemeenten: een sterk agrarisch
karakter, een besloten gemeenschap met een rijk verenigingsleven. Verbetering van
onderwijs en verkeersverbindingen hadden tot gevolg, dat het besloten dorpskarakter snel
afnam.
Naast het agrarisch karakter wordt de na-oorlogse periode ook gekenmerkt door de
vestiging van industrie, zoals in 1945 de wasmachinefabriek van de Gebr. Timmermans
met 33 personeelsleden, in 1946 de meubelfabriek van de Gebr. Franssen met 6
personeelsleden en in 1950 de Greswaren Industrie Kessel met 19 personeelsleden.
Verder komt in 1949 na de overdracht aan een nieuwe eigenaar de steenfabriek weer
volop in bedrijf en wordt in 1950 een aanvang gemaakt met ontgrindings- en
ontzandingswerkzaamheden door o.m. het bedrijf Swets-Dolls en Heuf uit Nijmegen. Uit
deze ontgronding is het “Baggergat” langs de Ondersteweg ontstaan.
In de loop der jaren werden de nodige (woningwet)woningen gebouwd om de
bevolkingsgroei op te vangen; de bevolking nam toe van 1956 op 1 januari 1942, via 2067
op 1 januari 1946 tot 3880 inwoners op 1 januari 1990.
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Dagblad voor Noord-Limburg 18-9-1987
Archieven gemeente Kessel 1798-1989, inventarisnummer 542, “Kessel, Maasdorp met een rijke historie”, A.J.G.
Hendricks en publicaties W.A.M. Corstjens te Tungelroy
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Ook in politiek opzicht week Kessel niet af van de meeste omliggende gemeenten, dat wil
zeggen, dat in de gemeentepolitiek vrijwel uitsluitend plaatselijke lijsten actief waren en
dat men landelijk en provinciaal in meerderheid CDA stemde.6
Een in bestuurlijk opzicht belangrijke ontwikkeling was de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling gewest Noord-Limburg in 1974, bij welke gelegenheid het
gemeentebestuur het standpunt innam, dat een gemeentelijke herindeling in NoordLimburg door deze samenwerkingsvorm overbodig was geworden.7
In 1985 verscheen de discussienota van gedeputeerde staten van Limburg “Proeve van een
nieuwe gemeentelijke indeling van Noord- en Midden-Limburg”.
De gemeenteraad van Kessel sprak in zijn vergadering van 20 januari 1986 uit in deze
discussienota geen reden te zien over te gaan tot een streeksgewijze gemeentelijke
herindeling van Noord- en Midden-Limburg.
In december 1987 deelden gedeputeerde staten mee, dat besluitvorming aangaande een
eventuele herindeling vooralsnog niet mogelijk was; het gemeentebestuur alsook het
Burgercomité Kessel Zelfstandig, dat zich krachtig tegen de herindelingsplannen had
verzet, konden opgelucht adem halen.8
Het niet doorgaan van de gemeentelijke herindeling betekent, dat de gemeente nog altijd
bestaat uit de kern en Kessel, alsmede de buurtschappen Broek, Donk, Hout, Kessel-Eik
en Oyen.
De oppervlakte van de gemeente bedraagt 2213 hectare.
De gemeentevlag van Kessel werd ingesteld bij raadsbesluit van 1 oktober 1979; de
omschrijving van deze vlag luidt als volgt:
Een witte vlag met – geplaatst op de scheiding van broeking en vlucht – een blauwe
heraldische lelie als attribuut van de moeder Gods, met gedeeltelijk onder het rode
embleem van het gemeentewapen gevormd door 5 rode ruiten, geplaatst 1-3-1, met een
hoogte gelijk aan 4/5 van de vlaghoogte en op de middelste ruit, een gele antieke Duitse
gravenkroon van 5 bladen en 4 witte parels.
Het gemeentewapen werd verleend bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1898. De
betreffende verklaring van de minister van justitie werd tijdens de oorlog vernietigd; op
28 januari 1954 werd een kopie-wapendiploma ontvangen van de Hoge Raad van Adel.
De omschrijving van het wapen luidt als volgt:
Gedeeld, rechts in zilver een ruiten kruis van vijf ruiten van keel (Kessel); links in keel de
H. Maagd, met het kind Jezus op den linkerarm en met de rechterhand een scepter van
goud vasthoudende; aangezicht en handen van natuurlijke kleur, sluier en kleed van
lazuur, aan den hals afgezet met goud, het hoofd gekroond en omgeven door een nimbus
van goud; het kind met aangezicht en handen van natuurlijke kleur, met een kleed van
zilver, aan den hals afgezet van goud, dragend in de linkerhand den wereldbol, en de
rechter opgeheven houdende, het hoofd omgeven door een nimbus van goud.9
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Geschiedenis van het archief
Het archief van Kessel is in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel verloren gegaan.
Kort voor het uitbreken van de oorlog had de rijksarchivaris in Limburg het
gemeentebestuur bij schrijven d.d. 16 maart 1940 nog dringend verzocht over te gaan tot
het bouwen van een brandvrije archiefbewaarplaats, zoals toegezegd door burgemeester
en wethouders bij brief d.d. 19 november 1938.10
Bij schrijven van 16 oktober 1942 wijst het provinciebestuur de gemeente op het feit, dat
de rijksarchivaris te Maastricht heeft vastgesteld, dat nog steeds niet is voldaan aan de
gedane toezegging.
Op 1 april 1943 deelt het gemeentebestuur aan de provincie mee, dat de bouw van de
archiefbewaarplaats nog niet is gerealiseerd in verband met de oorlog en de daarmee
verband houdende materiaalschaarste.
Verder wordt medegedeeld, dat het archief vanaf 1 juni 1941 wordt geordend volgens het
registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en dat in de komende
maanden ook het archief van voor die datum naar het nieuwe stelsel zal worden
omgewerkt
Bij brief d.d. 1 juni 1943 laat de commissaris voor de provincie het gemeentebestuur
weten, dat het omwerken van het oude archief naar het nieuwe registratuurstelsel naar het
oordeel van de rijksarchivaris niet gewenst is en dat hooguit de stukken jonger dan 3 jaar
daarvoor in aanmerking komen.
Bovendien acht de rijksarchivaris het gewenst, dat ordening en inventarisatie van het
archief door deskundig personeel dient te geschieden.
Bij schrijven van 5 mei 1944 laat het gemeentebestuur de rijksarchivaris weten in te
stemmen met diens voorstel tot het inventariseren van het archief voor een bedrag van
ongeveer f 850,In de nacht van 20 op 21 juli 1944 slaat het noodlot echter toe: op korte afstand van het
gemeentehuis stort een Britse Lancaster bommenwerper neer; hierdoor, en ook door
plunderingen door Duitse militairen en waterschade, gaat het archief vrijwel geheel
verloren. Een en ander wordt door burgemeester en wethouders bij brief van 15 juni 1945
meegedeeld aan gedeputeerde staten.
De weinige restanten van het oude archief werden opgeslagen in de kelders van het
raadhuis, dat overigens onbruikbaar was geworden; het gemeentehuis werd tijdelijk
gevestigd in het pand Veers 142.11
Na de oorlog vinden vanwege de provincie regelmatig inspecties van het archief plaats,
waarbij telkens wordt geconstateerd, dat er sprake is van achterstallig onderhoud.
Bij schrijven d.d. 10 juli 1978 stellen gedeputeerde staten naar aanleiding van een van
deze inspecties voor het bureau ODRP van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in
te schakelen ten behoeve van de verbetering van het semi-statisch archief.
Burgemeester en wethouders antwoorden op 12 september 1978 echter, dat de
werkzaamheden door het eigen personeel van de gemeente zullen worden uitgevoerd.12
Op 21 augustus 1979 wordt de archiefbewaarplaats in het gemeentehuis aan de Markt
goedgekeurd door gedeputeerde staten.13
10

Archieven gemeente Kessel 1798-1989, inventarisnummer 62
Archieven gemeente Kessel 1798-1989, inventarisnummer 242
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Op 12 december wordt opdracht verstrekt aan Microcenter B.V. tot het verfilmen van de
registers van de burgerlijke stand over de periode 1798-1922. Inmiddels zijn de
betreffende microfiches en bijbehorende apparatuur overgedragen aan de Oudheidkamer
te Horst.14
Uiteindelijk werd alsnog besloten bureau ODRP van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten in te schakelen, en wel ten behoeve van de herinrichting van het dynamisch
archief; de betreffende opdracht werd verleend d.d. 22-2-1988, de opdracht was begin
1991 voltooid.15

14
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Archieven gemeente Kessel 1798-1989, inventarisnummer 318
Archieven gemeente Kessel 1798-1989, inventarisnummer 321
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Verantwoording van de inventarisatie
Bij schrijven d.d. 25 november 1998 brengt DOXIS offerte uit aan burgemeester en
wethouders van Kessel voor het bewerken van de gemeentelijke archiefbestanden over de
periode 1806-1989.
Op 10 december 1998 verlenen burgemeester en wethouders opdracht aan DOXIS tot het
uitvoeren van de werkzaamheden, die in 1999 worden opgestart en in 2001 zullen worden
afgerond.
De oudste aanwezige registers van de burgerlijke stand bleken uit 1798 te dateren, zodat
de archieven de periode 1798-1989 betreffen.
Het semi-statisch archief van de gemeente was geordend volgens het registratuurstelsel
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit stelsel werd in Kessel ingevoerd op 1
juni 1941.
Het registratuurstelsel maakt een streng onderscheid tussen onderwerpen betreffende het
organisme (decimale code –2.07) en het personeel (decimale code –2.08) en die
betreffende de taakuitvoering door het orgaan (decimale code –1.71 tot en met –1.88).
Het archief over de periode voor de invoering van het nieuwe registratuurstelsel met
ingang van 1 juni 1941 is door oorlogshandelingen vrijwel geheel verloren gegaan;
slechts een beperkt aantal dossiers, waaronder een aantal financiële stukken,
besluitenregisters en notulen van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders,
alsmede het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand bleven bewaard.
Van 1989 tot 1990 werd door bureau ODRP van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten het archief geheel geherstructureerd en onderverdeeld in een dynamisch en
semi-statisch gedeelte. Dit semi-statisch gedeelte werd elektronisch geregistreerd in het
programma ARKING en later overgezet op het programma File Trak.
De bouwvergunningen bevinden zich, zoals bijna alle archiefbescheiden, in de
archiefbewaarplaats; alleen de milieuvergunningen, zowel de geldende als de vervallen,
bevinden zich op de afdeling milieu, waar ze ook geregistreerd worden, terwijl de
personeelsdossiers zich op de afdeling personeelszaken bevinden.
Het semi-statisch archief bestond uit een te bewaren en een te vernietigen gedeelte; tijdens
de bewerking bleken een aantal op permanente bewaring staande dossiers alsnog voor
vernietiging in aanmerking te komen, terwijl er uit de te bewaren dossiers uiteraard ook
nogal wat stukken alsnog verwijderd dienden te worden.
De gemeente had de wens uitgesproken de aangetroffen structuur zoveel mogelijk in tact
te laten, evenals de ordening van de archieven. Aan deze wensen is zoveel mogelijk
tegemoet gekomen, behalve in die gevallen waarin een foutieve classificatie een andere
oplossing noodzakelijk maakte.
De inventarisatie betreft, zoals vermeld, de periode 1798-1989; de begindatum is
simpelweg de datering van het oudst aangetroffen stuk, het jaar 1989 is gekozen om in
1990 met een nieuw blok te kunnen beginnen en omdat de herstructurering van het archief
door bureau ODRP leidde tot een nieuw opgezet dynamisch archief vanaf 1990.
Verder is er een splitsing in de te beschrijven periodes aangebracht in die zin, dat de
archieven over 1806-1941 en over 1942-1989 apart zijn beschreven. Dit houdt verband
met de hiervoor genoemde invoering van het nieuwe registratuurstelsel per 1 juni 1941.
Het criterium voor de bepaling in welke periode een dossier diende te worden opgenomen
was in eerste instantie de datering van de belangrijkste bestuursbesluiten. Ten aanzien van
series notulen, begrotingen, rekeningen etc. was het dienstjaar bepalend.
11

Wat de verordeningen betreft werd er voor gekozen het jaar waarin de laatste wijziging
werd vastgesteld bepalend te laten zijn voor de keuze van de periode.
De dossiers betreffende de Tweede Wereldoorlog zijn niet als een apart archiefonderdeel
opgenomen, maar verspreid over de inventaris naar gelang het betreffende onderwerp.
De archieven van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van het Burgerlijk
Armbestuur zijn als afzonderlijke archieven in de inventaris beschreven, aangezien het in
deze gevallen afzonderlijke archiefvormers betreft.
De ambtenaar van de burgerlijke stand legt immers geen verantwoording af aan de
gemeentesecretaris, maar aan de officier van justitie in zijn ressort.
Bij de beschrijvingen zijn termen als “dossier inzake”, “stukken betreffende” etc. niet
gebruikt, omdat dergelijke omschrijvingen van de redactionele vorm maar weinig
toegevoegde waarde hebben; de omschrijvingen beginnen zoveel mogelijk met de
handeling van het archiefvormend orgaan.
Er is ook geen omschrijving van de materiele vorm aangegeven.
De voor permanente bewaring in aanmerking komende bescheiden zijn ontdaan van
ijzerwaren als nietjes, paperclips etc., omgepakt in zuurvrije dossiermappen en omslagen
en verpakt in nieuwe, zuurvrije archiefdozen.
Stempels op de omslagen en de dozen vermelden de naam van het archief en het
inventarisnummer.
De dozen zijn op volgorde van inventarisnummers in de archiefbewaarplaats opgenomen.
Tijdens de bewerking zijn de bescheiden tevens gecontroleerd op eventuele materiele
schade als gevolg van bijvoorbeeld vocht, schimmels of ongedierte. Er is geen duidelijk
zichtbare schade vastgesteld.
De totale omvang van de te bewerken archieven bedroeg voor aanvang van de
werkzaamheden 52 meter; na de bewerking resteerde nog 27 meter.
De selectie vond plaats met behulp van de “Lijst van voor vernietiging in aanmerking
komende bescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen, dagtekenende van
na 1850”, vastgesteld door de ministers van welzijn, volksgezondheid en cultuur en
binnenlandse zaken, in werking getreden op 1 december 1983.
Alle archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Kessel, waar
het hier beschreven archief voor geïnteresseerden raadpleegbaar is. Aan de openbaarheid
van de in deze inventaris beschreven archieven zijn geen beperkingen gesteld, met dien
verstande, dat voor enkele onderdelen uit het archief afwijkende bepalingen gelden. Dit
betreft onder meer de beschreven bevolkingsregisters, aangezien voor de
gegevensverstrekking daaruit de regels van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (art. 136, lid 3 en 4, Wgba) van toepassing zijn.
Ook voor de registers van de burgerlijke stand gelden afzonderlijke bepalingen. Volgens
art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk Wetboek worden de geboorteregisters in principe 100
jaar na afsluiting openbaar, de huwelijksregisters na 75 jaar en de overlijdensregisters na
50 jaar.
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Openbaarheid
Alle archiefbestanden berusten in de archiefbewaarplaats van de gemeente Kessel, waar
het hier beschreven archief voor geïnteresseerden raadpleegbaar is. Aan de openbaarheid
van de in deze inventaris beschreven archieven zijn geen beperkingen gesteld, met dien
verstande, dat voor enkele onderdelen uit het archief afwijkende bepalingen gelden. Dit
betreft onder meer de beschreven bevolkingsregisters, aangezien voor de
gegevensverstrekking daaruit de regels van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (art. 136, lid 3 en 4, Wgba) van toepassing zijn.
Ook voor de registers van de burgerlijke stand gelden afzonderlijke bepalingen. Volgens
art. 1 lid 17a.4 van het Burgerlijk Wetboek worden de geboorteregisters in principe 100
jaar na afsluiting openbaar, de huwelijksregisters na 75 jaar en de overlijdensregisters na
50 jaar.
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Handleiding voor de gebruiker
De hoofdindeling van de beschrijvende inventaris van de archieven van de gemeente
Kessel 1798-1989(1993)
1. Archief van de gemeente Kessel 1806-1941(1942)
2. Archief van gemeente Kessel (1938) 1942-1989(1993)
3. Archief van de Burgerlijke Stand 1798-1989(1990)
4. Archief van het Burgerlijk Armbestuur
In deze inventaris treft u geen beschrijvingen van de bouwvergunningen aan. Dit
archiefbestand is buiten bewerking gebleven.
In de voor u liggende inventaris is de zaaksgewijze ordening gehanteerd conform het
registratuurstelsel van de Vereniging van Nederlandse gemeenten.
De ordening volgens het registratuurstelsel is aangepast in die zin, dat er een scheiding is
aangebracht tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende bijzondere
onderwerpen. Het registratuurstelsel kent die scheiding niet.
De term stukken van algemene aard heeft betrekking op die stukken die niet aan een
specifiek onderwerp zijn toe te delen. Hierbij moet men denken aan de notulen van de
burgemeester en wethouders. In de inventaris zijn deze stukken in de verschillende
archieven steeds vooraan geplaatst. Daarna volgen de stukken betreffende bijzondere
onderwerpen. Hierin vindt men stukken betreffende het organisme, financiën, personeel
en stukken betreffende de taakuitvoering.

Verantwoording van de foto’s en kaart
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 33

Pagina 34
Pagina 47
Pagina 48
Pagina 61

Pagina 62

Overzichtskaart gemeente Kessel uit gemeenteatlas 1868
Gemeentevlag en gemeentewapen
De school en het gemeentehuis. Tussen de gevels door is het
torentje te zien van het kasteel en veerpont op de Maas Kessel –
Beesel ca. 1980
Sint Antoniusmolen ca. 1930
Kruispunt Rijksweg Heldenseweg/Baarskampstraat ca 1900
Begin Dorpsstraat ca 1900 en Onderste Markt ca 1900
Kasteel Keverberg ca 1910, bewoond door de zusters van
goddelijke voorzienigheid, die er een huishoudschool hadden ca
1910 en Kasteel Keverberg na de consolidatie ca 1960
Zicht op Kessel overzijde Maas en Kasteel Keverberg
bijgebouwen, St. Anna meisjesschool ca. 1930
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kaartje

15

vlag
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KESSEL
1806-1941 (1942)

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Gemeenteraad
1-9

Besluitenregisters van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad
1836-1941
1. 1836-1849
2. 1851-1857
3. 1857-1862
4. 1849-1869
5. 1862-1877
6. 1877-1904
7. 1904-1930
8. 1929-1935
9. 1935-1941

10-13

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad
1869-1941.
10. 1869-1892
11. 1892-1925
12. 1925-1933
13. 1933-1941

14

Notulen van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad
1927-1941

Burgemeester en Wethouders
15

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders
1928-1938

16

Besluitenregister van de vergaderingen van de het college van
burgemeester en wedhouders
1882-1941

17

Registratuur
17-38

Correspondentieregisters
1806-1941
17. 1806-1811
18. 1822-1837
19. 1837-1842
20. 1842-1847
21. 1847-1852
22. 1852-1856
23. 1856-1861
24. 1867-1873
25. 1873-1882
26. 1888-1893
27. 1893-1904
28. 1904-1912
29. 1912-1915
30. 1915-1918
31. 1918-1922
32. 1922-1925
33. 1925-1927
34. 1928-1930
35. 1930-1931
36. 1931-1933
37. 1938-1940
38. 1940-1941
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STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Organisme
Eigendom en bezit
39

Notariële akte van aankoop van een gebouw waarin twee woningen
gelegen in de dorpskom van Kessel van Anna Maria Wijnen
1840
NB Hieraan is vastgehecht inventarisnummer 40

40

Verhuur van gebouwen ten behoeve van de kazernering van de gendarmes,
later de marechaussee
1832-1841
NB Vastgehecht aan inventarisnummer 39

Financiën
41-61

Begrotingen en rekeningen van de inkomsten en uitgaven, met
bijbehorende stukken
1902-1941
41. 1902
42. 1910
43. 1918
44. 1924
45. 1925
46. 1926
47. 1927
48. 1928
49. 1929
50. 1930
51. 1931
52. 1932
53. 1933
54. 1934
55. 1935
56. 1936
57. 1937
58. 1938
59. 1939
60. 1940
61. 1941
NB
Van de jaren 1918, 1924-1929, 1931-1935 en 1937-1940 zijn
alleen de begroting aangetroffen
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Archief en voorlichting
62

Brief van de rijksarchivaris in Limburg inzake de noodzaak tot het bouwen
van een brandvrije archiefbewaarplaats .
1940

63

Openbare bekendmakingen in bezettingstijd
1941

Takken van dienst
64

Verordening betreffende het beheer van het elektriciteitsbedrijf
1921-1922

65

Overdragen van het elektriciteitsbedrijf aan de NV Maatschappij tot
Verkoop van den Electrischen Stroom der Staatsmijnen te Maastricht
1929-1931

Personeel
66

Verordening betreffende de arbeidstijden van de kantonniers
1920

67

Instructies voor de gemeente-ontvanger
1922, 1925

68

Instructie voor de secretaris
1925

69

Instructie voor de geneesheer
1926

70

Instructie voor de geneesheer belast met de armenpraktijk
1926-1929

71

Instructie voor de vroedvrouw
1929

72

Verordening betreffende de rechten van het personeel (Algemeen
Ambtenaren Reglement)
1931

20

73

Verordening betreffende de arbeidsvoorwaarden voor het personeel
1938

74

Instructie voor de ambtenaren ter secretarie
1940

Stukken betreffende de taakuitvoering
Belastingen
75-76

Kohieren van de hoofdelijke omslag
1902, 1910

77

Verordening betreffende de heffing van een belasting in natura bestaande
in de verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten
1911-1912

78

Verordening betreffende de heffing van belasting voor staanplaatsen op de
markt en andere openbare plaatsen en pleinen
1925

79

Verordening betreffende de heffing van rechten en leges van stukken ter
secretarie, met wijziging
1929-1935

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
80

Notulen van de bouwcommissie
1927-1931

81

Verordening betreffende de voorziening in beroep als bedoeld in de
artikelen 7, eerste lid, en 9, derde lid, der woningwet
1931-1932

82

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling inzake het streekplan
Midden-Limburg
1941-1942

Openbare orde en zedelijkheid
83

Register van verleende vergunningen en verloven inzake de drankwet
1904-1932
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84

Afkondigingen van politieverordeningen
1882-1941

85

Instellen van een onderzoek naar de verdwijning van een krans gelegen op
een graf
1941

Bevolking
86-92

Bevolkingsregisters
1862-1942
86.
1862-1885
87.
1886-1900
88.
1900-1910
89-91. 1911-1927
92.
1927-1942

Verkeer en vervoer
93

Verbeteren van de wegen dorpskom-Veers, Rijksweg Kessel Eik-Maas,
Geitenstraat en dorpsplein Kessel en omgeving
1936

94

Register van openbare wegen en voetpaden
1899-1941

Economische aangelegenheden
95-109

Landbouwverslagen
1880-1894
95.
1880
96.
1881
97.
1882
98.
1883
99.
1884
100. 1885
101. 1886
102. 1887
103. 1888
104. 1889
105. 1890
106. 1891
107. 1892
108. 1893
109. 1894
22

110

Kasboek betreffende de distributie van goederen
1914-1918

111

Verzoek van het bestuur van de werkliedenvereniging e.a. om benoeming
van een commissie ten behoeve van een betere verdeling van
levensmiddelen en om invoering van een nieuw bonnenstelsel
z.j.
Maatschappelijke zorg

112

Lijst van instellingen van weldadigheid
1919

113

Verordening betreffende de geneeskundige, heelkundige en verloskundige
armenverzorging
1929

114

Opgaven van gesneuvelde militairen tijdens de inval van het Duitse leger
1940

115

Toekenning financiële steun voor levensonderhoud door tussenkomst van
de N.S.B.
1940-1941

Onderwijs
116

Verordening betreffende de wijze van uitbetaling der jaarwedden van de
onderwijzers aan de openbare lagere scholen en de inhouding dier
jaarwedden bij verlof tot afwezigheid
1917-1919

117

Aanschaffen van materialen ten behoeve van het gymnastiekonderwijs
1940-1941

Cultuur
118

Brief van het Rijksmuseum te Leiden aan de burgemeester inzake de
aanwezigheid van Romeinse archeologische vondsten in Kessel
1870

119

Advies van de commandant regiment grenadiers inzake het gebruik van de
schietinrichting voor wedstrijden
1938

120

Samenstellen van een monumentenlijst
1941
23

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE KESSEL
(1938)1942-1989(1993)
STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

Gemeenteraad
121-123

Besluitenregisters van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad
1949-1969
121. 1949-1951
122. 1952-1958
123. 1959-1968

124-147

Notulen van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad
1945-1989
124. 1945-1954
125. 1955-1960
126. 1961-1964
127. 1965-1967
128. 1968-1970
129. 1971
130. 1972
131. 1973
132. 1974
133. 1975
134. 1976
135. 1977
136. 1978
137. 1979
138. 1980
139. 1981
140. 1982
141. 1983
142. 1984
143. 1985
144. 1986
145. 1987
146. 1988
147. 1989
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Burgemeester en Wethouders
148

Besluitenregister van de vergaderingen van het college van burgemeester
en wethouders
1945-1946

149-185

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders
1928-1989
149. 1938-1943
150. 1943-1945
151. 1946-1951
152. 1952-1953
153. 1954-1956
154. 1956
155. 1957
156. 1958
157. 1959
158. 1960-1961
159. 1962-1963
160. 1964
161. 1965
162. 1966
163. 1967
164. 1968
165. 1969
166. 1970
167. 1971
168. 1972
169. 1973
170. 1974
171. 1975
172. 1976
173. 1977
174. 1978
175. 1979
176. 1980
177. 1981
178. 1982
179. 1983
180. 1984
181. 1985
182. 1986
183. 1987
184. 1988
185. 1989
25

186

Jaaroverzichten
1964-1983

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN

Het organisme
Instelling, ontwikkeling, opheffing
187

Vaststellen van de officiële spellingswijze van het gehucht Kessel-Eik
1944

188

Voeren van correspondentie inzake de ontwikkeling van de gemeente
1950

189

Aanvragen van een kopie van het gemeentewapen bij de Hoge Raad van
Adel
1942-1954
NB. De kopie van het gemeentewapen bevindt zich in het gemeentehuis

190

Standpuntbepaling ten aanzien van de bestuurlijke indeling van Noord- en
Midden-Limburg
1971-1972

191

Instellen van een gemeentevlag
1979-1980

192

Vaststellen van straatnamen
1953-1984

193

Standpuntbepaling ten aanzien van de provinciale discussienota “Proeve
van een nieuwe gemeentelijke indeling van Noord- en Midden-Limburg”
1985-1988

Betrekkingen tot andere lichamen en organen
194

Administratieve werkbezoeken van de Commissaris van de Koningin
1951, 1983

26

Samenwerking
195

Deelnemen in de “Stichting Streekbelangen Midden-Limburg”
1962-1965

196

Deelnemen in de “Stichting Ontwikkelingsorgaan Noord-Limburg”
1966-1967

197

Verslagen van de vergaderingen met het gemeentebestuur van Beesel
1969-1971

198

Verslag van een vergadering met burgemeester en wethouders van
Maasbree
1971

199

Verslagen van het regio-overleg met de gemeenten Helden, Maasbree,
Meijel, Neer, Roggel en Sevenum
1967-1981

200

Deelnemen in de gemeenschappelijke regeling “Gewest Noord-Limburg”
1974-1989

201

Verslagen van het bestuurlijk beraad subregio Helden (gemeenten Helden,
Kessel, Maasbree en Meijel)
1988-1989

Financiële verhoudingen
202

Kennisneming van de vaststelling van het bedrag van het aandeel
In de zuivere opbrengst van het recht op de mijnen
1958-1961

203

Kennisneming van de toepassing van het Besluit voorlopige
verfijning algemene uitkering historische stadskernen
1973-1979

Eigendom en bezit
Register van grondtransacties
1943NB het register bevindt zich bij interne zaken
204 –241

Ingaan van transacties met betrekking tot roerende en onroerende goederen
1943-1989
NB de dossiers zijn per jaar geordend en toegankelijk middels het onder
hierboven genoemde register, dat zich bevindt op de afdeling interne zaken
27

204. 1943-1948
205. 1949-1950
206. 1951-1953
207. 1954
208. 1955
209. 1956
210. 1957-1958
211. 1959
212. 1960
213. 1961
214. 1962
215. 1963
216. 1964
217. 1965
218. 1966
219. 1967
220. 1968
221. 1969
222. 1970
223. 1971
224. 1972
225. 1973
226. 1974
227. 1975
228. 1976
229. 1977
230. 1978
231. 1979
232. 1980
233. 1981
234. 1982
235. 1983
236. 1984
237. 1985
238. 1986
239. 1987
240. 1988
241. 1989
242

Opnemen oorlogsschade pand Veers 142, tijdelijk in gebruik als
gemeentehuis.
1945

243

Verkrijgen van een rijksbijdrage in de kosten van verbetering van de
woningen Dorp 99A en 99B
1945-1949
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244

Verlenen van een recht van opstal aan Gebroeders Deuling, Maasstraat
30, ten behoeve van de bouw van 4 noodwoningen
1946-1965

245

Verkrijgen van een vergoeding in de kosten van het herstel van
oorlogsschade aan het pand Dorp 99
1947-1952

246

Verkrijgen van een uitkering ten behoeve van het herstellen van
oorlogsschade aan gemeente-eigendommen
1946-1954

247

Verkrijgen van een uitkering ingevolge molestverzekering
1942-1956

248

Verkrijgen van een jaarlijkse bijdrage ingevolge de Financieringsregeling
woningbouw 1947 voor de bouw van de woning Veersepad 134A
1947-1958

249

Onteigenen van 32 percelen grond ten behoeve van het realiseren van
woningen en een schoolgebouw
1949-1957

250

Verkrijgen van een bijdrage in de kosten van de bouw van de woning
Schijfweg-Zuid 5
1949-1960

251

Verlenen van het recht van overpad over de percelen B 3078, B 3079 en B
3409 aan P. Hendriks, Veldweg 1
1969

252

Verkopen van het pand Schijfweg-Zuid 5 aan W.A.C. van Bommel
1983-1984

253

Overeenkomst met T.F.J.H. Driessen, Karreweg-Noord 71, tot het aangaan
van een gebruiksruil ten behoeve van de voorgenomen aanleg van
sportvelden
1974-1987

254

Vaststellen van grondprijzen
1970-1989

255

Vaststellen van de algemene voorwaarden voor de verkoop van
bedrijventerrein
1979-1989

29

256

Instellen van het fonds “Onderhoud gemeente-eigendommen
1989-1990

Financiën
257

Deelneming in Frauderisico-Onderlinge van Gemeenten
1942-1969

258

Vaststellen van regelen met betrekking tot de controle op de met het
geldelijk beheer en met de boekhouding belaste ambtenaren, alsmede tot
het onderzoek naar de deugdelijkheid der rekeningen
1942-1988

259

Verordening contante ontvangsten en contante betalingen
1964

260

Verordening betreffende de organisatie van de financiële administratie en
van het kasbeheer
1969-1970

261

Regeling ter uitvoering van artikel 2 der verordening met betrekking tot de
organisatie van de financiële administratie en van het kasbeheer
1981

262-309

Begrotingen en rekeningen van de inkomsten en uitgaven, met
bijbehorende stukken
1942-1989
262. 1942
263. 1943
264. 1944
265. 1945
266. 1946
267. 1947
268. 1948
269. 1949
270. 1950
271. 1951
272. 1952
273. 1953
274. 1954
275. 1955
276. 1956
277. 1957
278. 1958
279. 1959
280. 1960
30

281. 1961
282. 1962
283. 1963
284. 1964
285. 1965
286. 1966
287. 1967
288. 1968
289. 1969
290. 1970
291. 1971
292. 1972
293. 1973
294. 1974
295. 1975
296. 1976
297. 1977
298. 1978
299. 1979
300. 1980
301. 1981
302. 1982
303. 1983
304. 1984
305. 1985
306. 1986
307. 1987
308. 1988
309. 1989

Archief en registratuur
310

Voorgenomen inventarisatie van het archief door het Rijksarchief in
Limburg
1942-1969

311

Verordening betreffende het beheer van het archief
1969-1970

312

Besluit Post- en Archiefzaken
1970

31

313

In bewaring geven van de op Kessel betrekking hebbende bescheiden van
de gemeenschappelijke sociale dienst Kessel-Maasbree aan de gemeente
Maasbree
1976

314

Inspecties van het archief door de Rijksarchivaris en de Provinciaal
Archiefinspecteur
1956-1978

315

Verkrijgen van goedkeuring voor de bouw en inrichting van een
archiefbewaarplaats
1979

316

Opslaan van het archief van het kerkbestuur Parochie Onze Lieve Vrouw
Geboorte te Kessel in de archiefbewaarplaats
1981-1982

317

Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het Centraal
Adviesbureau ODRP met betrekking tot registratuur en archief
1971-1983

318

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de verfilming van de
registers van de burgerlijke stand
1983-1985

319

Processen-verbaal van de vernietiging van archiefbescheiden
1958-1987

320

Verslagen inzake het beheer van de gemeente-archieven
1981-1990

321

Herinrichten van het dynamisch archief
1987-1991

Publiciteit en voorlichting
322

Openbare bekendmakingen in bezettingstijd
1942-1945

323

Uitgeven van een gemeentegids
1969-1970

324

Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het vervaardigen van
een documentaire film over Kessel door A. Hendricks te Kessel
1980-1981
32

Plaatje school en gemeentehuis

33

molen

34

325

Beschikbaar stellen van een garantie-krediet ten behoeve van de uitgifte
van het boek “Kessel een dorp aan de Maas” van A. Hendricks te Kessel
1981

Gemeentehuis en dienstgebouwen
326

Bouwen van een ambtswoning voor de burgemeester aan het Veersepad
1946-1948

327

Bouwen van een kleine middenstandswoning voor een gemeenteambtenaar
1949-1951

328

Verbouwen van de ambtswoning van de burgemeester aan het Veersepad
1960-1961

329

Bouwen van een loods aan de Molenstraat ten behoeve van de dienst
gemeentewerken
1961-1962

330-333

Verbouwingen van het gemeentehuis
1945-1981
330. 1945-1948
331. 1952-1955
332. 1970-1971
333. 1976-1981 (annex gemeenschapsruimte)

334

Huren van het pand Lijsterbespad 29 en 30 als tijdelijke huisvesting
gedurende de verbouw van het gemeentehuis
1979-1980

335-336

Uitbreidingen van de gemeenteloods aan de Molenstraat
1967-1981
335. 1967-1968
336. 1980-1981

337

Uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek in het gemeentehuis/
gemeenschapshuis
1984-1985

35

Organisatie en automatisering van de administratieve dienst
338

Invoeren van een werkclassificatie en prestatiebeloning
1961-1963

339

Aangaan van een overeenkomst met Samson NV inzake het inrichten en
bijhouden van een ponskaartenregister
1960-1963

340

Overdragen van bestuurlijke bevoegdheden
1983

Gemeenteraad, commissies en college van burgemeester en
wethouders
341

Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, met wijzigingen
1926-1951

342

Benoemingen van wethouders
1945-1962

343

Processen-verbaal betreffende de verkiezingen van de leden van de raad
1945-1986

344

Verordening betreffende de uitkeringen en pensioenen van wethouders,
met wijzigingen
1957-1968

345

Viering van het veertigjarig raadslidmaatschap van wethouder J.C.
Bruynen
1940-1963

346

Instelling van een drietal adviescommissies ingevolge artikel 62, lid 1 van
de gemeentewet
1966

347

Verordening betreffende het toekennen van geldelijke voorzieningen aan
raads- en commissieleden
1977

36

348-366

Notulen van de raadscommissies
1970-1989
348. Sportzaken en Recreatie
1970-1974
349. Jeugd en Onderwijs
1970-1975
350. Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening
1970-1978
351. Loswalaangelegenheden
1971-1973
352. Jeugd, Sport en Recreatie
1974-1978
353. Onderwijs
1974-1978
354. Openbare Werken
1975-1982
355. Ruimtelijke Ordening en
Milieuzaken
1978-1982
356. Jeugd- en Sportzaken
1979-1981
357. Grond- en Pachtzaken
1979-1982
358. Onderwijs, Cultuur en Recreatie
1979-1986
359. Financiën
1979-1989
360. Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening
1983-1986
361. Jeugd-,Sport- en Verenigingsaangelegenheden
1984-1989
362. Algemeen Bestuurlijke Zaken
1985
363. Cultuur, Recreatie en Toerisme
1986-1989
364. Openbare Werken en Volkshuisvesting 1986-1989
365. Ruimtelijke Ordening
1986-1989
366. Economische Zaken, Midden- en Kleinbedrijf
1986-1989

367

Verordening betreffende de instelling, samenstelling en de bevoegdheden
van vaste commissies van advies en bijstand aan burgemeester en
wethouders, met wijzigingen
1971-1978

368

Vaststellingen van de portefeuilleverdeling van het college van
burgemeester en wethouders
1978-1986

Functionarissen en organen
369

Verordening betreffende de eisen van benoembaarheid en de bezoldiging
van de veldwachters, met wijzigingen
1934-1943

370

Aanwijzen van het woningbedrijf als tak van dienst
1948-1949

371

Opheffen van het woningbedrijf
1962
37

372

Verordening betreffende het beheer van het havenbedrijf, met wijzigingen
1961-1966

373

Rapport van de administrateur van het havenbedrijf inzake de bedrijfsexploitatie
1967

374

Verkrijgen van de status als gemeente waar de functie van secretaris door
de burgemeester wordt bekleed, alsmede de intrekking van deze status
1942-1968

375

Opheffen van de functie van ontvanger
1969

376

Opheffen van het havenbedrijf
1970-1971

377

Indienen van bezwaar tegen het vervullen van het ambt van burgemeester
door een persoon in de gemeenten Kessel en Neer
1974-1985

Personeel
Collectief
378-379

Verordeningen betreffende de bezoldiging van het personeel, met
wijzigingen
1940-1989
378. 1940 - 1966
379. 1967 - 1989

380

Instructie voor de kantonniers
1943

381

Verordeningen betreffende de regeling van de rechten van het personeel,
met wijzigingen (Algemeen Ambtenaren Reglement)
1943-1966

382

Instructie voor de gemeente-geneesheer
1947

383

Instructie voor de geneeskundige belast met de armenpraktijk
1947
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384

Van toepassing verklaringen van de regeling vakantie-uitkering
1947-1956

385

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de behandeling
van gemeentelijke personeelsaangelegenheden
1948

386

Instructie voor de administrateur van het Woningbedrijf
1949

387

Tijdelijke regeling ziektekostenverzekering personeel
1950-1952

388

Instructie voor de kraanmachinist
1959

389

Instructie voor de kademeester
1959

390

Instructie voor het personeel van het Havenbedrijf
1961

391

Instructie voor de gemeente-ontvanger
1964

392

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening
ten behoeve van ambtenaren
1951-1988

393

Verordeningen betreffende het toekennen van een kindertoelage aan het
personeel, met wijzigingen
1952-1962

394

Verordening betreffende de regeling van de uitkeringen aan het personeel
bij werkeloosheid, met wijzigingen
1952-1966

395

Verordening betreffende de toekenning van wachtgeld , met wijzigingen
1952-1966

396

Verordening betreffende de regeling van de arbeidsvoorwaarden, met
wijzigingen
1954-1966
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397

Verordening betreffende het vakantieverlof, met wijzigingen
1954-1969

398

Van toepassing verklaren voor het jeugdig personeel van de “Algemene
Loonregeling Jeugdig Rijkspersoneel 1954”
1955

399

Verordening betreffende de dienst- en werktijden van het personeel, met
wijzigingen
1956-1964

400

Verordening betreffende de regeling van de vergoeding van verplaatsingskosten, met wijziging
1956-1966

401

Verordening betreffende het toekennen van studiefaciliteiten aan het
personeel, met wijzigingen
1956-1985

402

Verordening betreffende het verstrekken van spaarpremies aan het
personeel, met wijzigingen
1959-1965

403

Verordening betreffende het verstrekken van geldleningen aan het
personeel voor de bouw, aankoop of verbouwing van een huis voor eigen
bewoning
1964

404

Instructie voor de kassier
1964-1981

405

Instructie voor de comptabele
1969-1981
NB van instructie 1981 geen ondertekend exemplaar aangetroffen

406

Vaststellen van diverse rechtspositieregelingen
1971-1989

407

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Limburgse
Bestuursacademie
1975

408

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut Vorming
en Opleiding Bestuursdienst
1978-1989

40

409

Instructie voor de sub-kassier
1981
NB geen ondertekend exemplaar aangetroffen

410

Verordening betreffende het toekennen van een tegemoetkoming in
bovenmatige ziektekosten aan enkele groepen van IZA-deelnemers, met
wijziging
1983-1988

Individueel
411-431

Persoonsdossiers
1917-1983
411. Beeren, J.,schoorsteenveger
412. Biezenaar, F.A., gemeente-geneesheer
413. M.H.S Van Bommel,.,secretaris
414. Van Bommel, W.L.A.C.,ambtenaar ter secretarie
415. Breekpot, F.A.A.H., burgemeester
416. Daniels, P.J., schoorsteenveger
417. Deuling, B.G.J.N., gemeente-geneesheer
418.Goossens, H.M., burgemeester
419. Grutters-Gooden, M., vroedvrouw
420. Van Haren, L.J.J.M., gemeente-geneesheer
421. Jacobs, F.A.W., burgemeester
422. Peeters, H. vroedvrouw
423. Pennings, P.F.T., klokkenist/penningmeester
burgerlijk armbestuur
424. Van Roessel, W.F., gemeente-geneesheer
425. Schoonhagen, G.J., burgemeester
426. Stoffels-Timmermans, W., vroedvrouw
427. Vennekens, J.M.M.J., burgemeester
428. Verhaegen, L.H., veldwachter
429. Vossen, M.L.M., gemeente-ontvanger en secretaris
430. Windhorst, J.W., gemeente-geneesheer
431. Wuts, W.J., burgemeester

41

1941-1943
1954
1917-1942
1940-1980
1941-1952
1946-1947
1917-1946
1942-1944
1947-1954
1954-1956
1974-1985
1947-1966
1920-1946
1956-1966
1944
1939-1947
1968-1974
1941-1943
1946-1983
1947-1954
1952-1968

Stukken betreffende de taakuitvoering
432

Vaststellen van gebieden als bedoeld in artikel 3 van de Wet Agrarisch
Grondverkeer
1981-1985

Wederopbouw
433

Vaststellen van het basisplan voor de wederopbouw
1946-1949

434

Ruimen van puin in het kader van de wederopbouw
1944-1950

435

Herstel en herbouw van woningen in het kader van de Wederopbouw
1945-1950

436

Onteigenen van gronden ten behoeve van de uitvoering van het wederopbouwplan
1948-1954

437

Uitvoeren van openbare werken in het kader van de wederopbouw
1948-1955

438

Verbouw van smederij Cup, Markt 27, in het kader van de wederopbouw
1948-1957

439

Inventarisatie en herstel oorlogsschade aan woningen en bedrijfspanden
1945-1957

Kadaster
440-451

Perceelsgewijze kadastrale leggers
1860-1970
440. Artikelen 1-418(inleiding alfabetische naamlijst)
441. Alfabetische naamlijst (vernieuwd in 1901)
442. 41-418(vernieuwd in 1908)
443. 1139-1438
444. 1439-1760
445. 1461-2079
446. 2080-2390
447. 2391-2665
448. 2666-2980
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449. 2981-3246
450. 3247-3501
451. 3502-3507
452

Register houdende verwijzingen van artikelen voorkomend in de
perceelsgewijze leggers naar de nummers van het kadastrale perceel
1860-1970

Belastingen
453

Verordening betreffende de classificatie van de gemeente voor de heffing
der personele belasting
1930-1950

454

Verordening betreffende de heffing en invordering van verlofsrechten voor
de verkoop van zwakalcoholische dranken
1932-1950

455

Verordening betreffende de heffing van een belasting in natura bestaande
in de verplichting tot het leveren van hand- en spandiensten, met
wijzigingen
1926-1957

456

Verordening betreffende de heffing en invordering van een trottoirbelasting
1935-1959

457

Verordening betreffende de heffing en invordering van een belasting
wegens het verstrekken van sterke drank, als bedoeld in artikel 24 van de
Drank-en Horecawet
1968

458

Verordening betreffende de heffing en invordering van een straat- en
wegbelasting
1941-1970

459

Verordening betreffende de heffing van opcenten op de grondbelasting
1921-1971

460

Verordening betreffende de heffing en invordering van een belasting op
toneelvertoningen en andere vermakelijkheden, met wijzigingen
1925-1972

461

Verordening betreffende de heffing en invordering van een bijzondere
belasting wegens aanleg van riolering
1955-1972
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462

Verordening betreffende de heffing van opcenten op de personele belasting
1940-1973

463

Verordening betreffende de heffing van retributies
1968-1978

464

Verordening betreffende de heffing en invordering van een rioolbelasting
1970-1978

465

Verordening betreffende de heffing en invordering van een belasting op de
honden, met wijzigingen
1925-1979

466

Verordening betreffende de heffing en invordering van reinigingsrechten,
met wijzigingen
1941-1979

467

Verordening betreffende de heffing en invordering van een rioleringbaatbelasting voor het gebied “Haagweg”
1980-1981
NB geen getekend exemplaar aangetroffen

468

Verordening betreffende de heffing en invordering van een toeristenbelasting, met wijzigingen
1973-1982

469

Verordening betreffende de heffing en invordering van woonwagenrechten
1985

470

Verordening betreffende de heffing en invordering van onroerendgoedbelastingen, met wijzigingen
1976-1986

471-472

Verordening betreffende de heffing en invordering van leges, met
wijzigingen
1941-1988
471. 1941-1985
472. 1986-1988

Ruimtelijke Ordening
473

Verstrekken van gegevens omtrent sociaal-economische ontwikkelingen
aan de Provinciale Planologische Dienst in Limburg
1951

44

474–505

506

Vaststelling van bestemmingsplannen
1947-1941
474. Uitbreidingsplan in hoofdzaak
475. Bestemmingsplan in onderdelen Kessel-Dorp II
476. Uitbreidingsplan in hoofdzaken
477. Agrarisch complex Kessel-Hout
478. Partiële herziening bestemmingsplan in
Onderdelen
479. Kessel-Eik II
480. Kessel-Dorp, gedeelte Molenstraat-oost
481. Plan in onderdelen, gedeelte Molenstraat-west
482. Rijksweg Roermond-Venlo
483. Partiële herziening Bestemmingsplan “Uitbreidingsplan aanwijzende de bestemmingen in hoofdzaak”
484. Uitbreidingsplan in onderdelen Kessel-Dorp I
485. Kessel-Eik, omgeving Karreweg
486. Uitbreidingsplan in hoofdzaken, gebied rijksweg
Roermond-Venlo
487. Kern Kessel
488. Kern Kessel, gedeelte Oeverberg
489. Veers
490. Kern Kessel, omgeving tennisvelden
491. Schijfwegveld, Molenstraat, Baarskampstraat
492. Woonwagencentrum
493. Partiele wijziging bestemmingsplan Industrieterrein
494. Kessel-Eik, omgeving Lindelaan
495-499 Algemeen Bestemmingsplan
495. Voorbereiding
496. Ontwerp
497. Vaststelling en goedkeuring
498. Bezwaar en kroonberoep
499. Partiële herziening Industrieterrein
500. Bestemmingsplan Schijfwegveld
501. Partiele herziening bestemmingsplan Veers
502. Partiele herziening bestemmingsplan Schijfwegveld
Noord
503. Kern Kessel, omgeving Loswal, kleuterschool
en hoek Dorpstraat/Burgemeester Wutsstraat,
alsmede partiële herziening
504-505 Algemeen Bestemmingsplan
504. Vaststelling en goedkeuring
505. Bezwaar en kroonberoep

1947-1958
1964
1962-1965
1963-1965
1965
1964-1967
1962-1968
1964-1970
1971-1973
1971–1973
1961-1974
1971-1974
1973-1977
1972-1978
1970-1979
1973-1974
1982
1981-1984
1982-1984
1982-1984
1979-1985
1971-1986
1971-1979
1980-1981
1981
1980-1986
1982
1970-1987
1983-1987
1987-1989
1988-1989

1986-1991
1986-1990
1989-1991

Vaststelling van de eerste partiële herziening van het bestemmingsplan
Veers
1976-1980
NB Goedkeuring onthouden
45

507

Vaststellen van exploitatie-opzetten voor het bestemmingsplan
Schijfwegveld
1983-1988

Volkshuisvesting
508

Ontruiming van de woning Veers 150 en herhuisvesting aan de familie
van der Sloot
1943-1944

509

Opgave van verwoeste boerderijen en landbouwschuren als gevolg van
oorlogsgeweld
1944

510

Verordening betreffende de toepassing van artikel 1 van de
Woonruimtewet 1947
1947

511

Verordening betreffende de verstrekking van bouwkredieten aan
particuliere bouwers
1947-1949

512

Notulen van de commissie van advies inzake vordering woonruimte
1948-1949

513

Verordening betreffende het verstrekken van kredieten voor de splitsing
aan woningen en de inrichting tot woningen van andere gebouwen
1949

514

Vorderen van woonruimte
1945-1954

515

Toekennen van een bijdrage aan woningbouwvereniging Ons Limburg
in verband met oorlogsschade aan de woningen Karreweg 171-176
1945-1955

516

Verlenen van medewerking aan de algemene woningtelling
1956

517

Verordening betreffende het garanderen van betaling van rente en aflossing
van Bouwkredieten, met wijzigingen
1956-1957

518

Bemiddelen met betrekking tot het verstrekken van bijdragen ten behoeve
van het herstellen van oorlogsschade aan woningen en bedrijfspanden
1946-1959
46

plaatje groeten uit kessel en ruine

47

plaatje zicht en loswal

48

519

Rapport “Kessel-Eik, Situatie en Perspectief”.
1967

520-522

Overdragen van woningwetwoningen aan bewoners
1953-1971
520. A t/m J
521. K t/m R
522. R t/m Z

523

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Intercommunaal
Bouwfonds “Het Land van Weert, Horn en Kessel”
1949-1974

524

Opstellen van de nota “Woningbeleid in de Gemeente”
1974

525

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende het bouw- en
woningtoezicht
1943-1976

526

Overnemen van de administratieve gemeenschap van het bestemmingsplan
Oeverberg van Woningvereniging Kessel
1974-1978

527

Vaststellen van beleid ten aanzien van de overdracht van
woningwetwoningen aan bewoners
1978-1979

528

Uitvoeren van woningbehoefte-onderzoeken
1949-1985

529

Instellen van het Risico-Fonds Grondexploitatie
1987

530-533

Toekennen van woningbouwcontingenten
1949-1989
530. 1949-1962
531. 1963-1974
532. 1975-1983
533. 1984-1989

534

Verordening betreffende het oprichten van bouwwerken, met wijzigingen
1941-1990

535

Verordening betreffende het garanderen van de rente en aflossing van af
te sluiten hypothecaire geldleningen, met wijzigingen
1966-1993
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536

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Bouwfonds voor
Limburgse Gemeenten
1968-1993

Openbare orde
537

Verstrekken van inlichtingen inzake het aantal manschappen der
Nederlandse rijks- en gemeentepolitie die op last van de Duitse overheid
met bewakingsdiensten zijn belast
1942

538

Verstrekken van inlichtingen aan de gevolmachtigde voor de reorganisatie
van de Nederlandse politie inzake recherche-personeel
1942

539

Opgave aan de procureur generaal bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
inzake door de politie te verrichten werkzaamheden
1942

540

Registers van houders van hondenkarren
1928-1943

541

Opstellen van politionele maandrapporten
1942-1944

542

Rapport inzake de wegvoering van burgemeester Haffmans, alsmede
inzake diverse bij hem gepleegde diefstallen door Duitse militairen
1944

543

Verstrekken van inlichtingen aan de commissaris van de koningin in
Limburg met betrekking tot onderdanen c.q. gewezen onderdanen van
Russische nationaliteit
1946

544

Processen-verbaal van de koninklijke marechaussee en rijkspolitie
1945-1947 (afschriften)

545

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de inrichting
en het onderhoud van een woonwagenkamp voor Helden en Kessel
1948-1963

546

Nemen van maatregelen tegen de overlast veroorzaakt door het
hondenpension van de familie Janssen-Burhenne, Provincialeweg 20b
1965-1970
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547

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Regionaal woonwagenkamp Venlo
1965-1977

548

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde, met
wijzigingen
1929-1988

549

Verordening betreffende de bestrijding van heling, met wijzigingen
1975-1982

550

Deelneming in de Taakopdracht aan het gewest Noord-Limburg tot
behartiging van de gemeenschappelijke belangen inzake de zorg voor
woonwagenbewoners
1978-1987

Bevolking
551

Register van ingekomen personen
1936-1945

552

Register van vertrokken personen
1936-1945

553

Woningregister
1932-1947

554

Uitvoeren van achterstallig onderhoud aan de bevolkingsregisters.
1942-1947

555

Nemen van maatregelen tegen politieke delinquenten en onder beheer
gestelde uit de bezettingstijd
1945-1948

556

Verlenen van medewerking aan de verkrijging van het Nederlanderschap
door middel van een kennisgeving als bedoeld in artikel 3 van de wet tot
intrekking van het besluit gevolgen van het huwelijk met vijandelijke
onderdanen
1951

557

Inschrijving van akten van de burgerlijke stand in losbladige registers
1967

558

Uitkomsten van de algemene volkstelling
1930, 1947,1960, 1971
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559

Vaststellen en wijzigen van huisnummers
1969-1989

560

Benoemen en verlenen van ontslag ambtenaren van de burgerlijke stand
1952-1988

561-562

Verstrekken van statistische opgaven betreffende de bevolking
1952-1989
561. 1940-1975
562. 1976-1989

563

Wijzigen van geslachtsnamen en adopteren van kinderen
1986-1990

Verkiezingen
564

Processen-verbaal van de provinciale statenverkiezingen
1966-1987

565

Processen-verbaal van de tweede kamerverkiezingen
1956-1989

566

Processen-verbaal van de verkiezingen voor het Europees Parlement
1979-1989
Zedelijkheid

567

Register van vergunninghouders inzake de drankwet
1907-1943

568

Lijst van gegadigden voor een verlof A
1938-1943

569

Lijst van gegadigden voor een drank- en horecavergunning
1952-1953

570

Verordening betreffende de voorwaarden voor het verlenen van
toestemming tot het dansen in een voor het publiek toegankelijke lokaliteit
1948-1969

571

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht Ambulante
Drughulp aan het gewest Noord-Limburg
1986

572

Verordening betreffende de uitoefening van het horecabedrijf, met
wijziging
1968
52

Gezondheid
573

Verordening betreffende de noodslachtingen en de verkoop van
voorwaardelijk goedgekeurd vlees
1944

574

Uitvoeren van wateronderzoeken door het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening
1950-1952

575

Verlenen van toestemming tot het vestigen als huisarts
1946-1953

576

Verordening betreffende de Keuringsdienst van vee en vlees, met
wijzigingen
1922-1954

577

Bouwen van kadaverhuisjes
1942-1954

578

Verordening betreffende de heffing en invordering van besmettelijke
ziektegelden, met wijzigingen
1936-1957

579

Verordening betreffende de heffing en invordering van keurlonen, met
wijzigingen
1922-1977

580

Verlenen van medewerking aan de uitvoering van bevolkingsonderzoeken
op tuberculose
1952-1978

581

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht
Basisgezondheidsdienst aan het gewest Noord-Limburg
1983

582

Deelneming aan het integrale invoeringsproject Wet Voorzieningen
Gezondheidszorg in Limburg
1983

583

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de uitvoering
van de Vleeskeuringswet
1956-1985

584

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht Uitvoering
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg aan het gewest Noord-Limburg
1984-1986
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585

Verordening betreffende de keuring van waren, met wijzigingen
1956-1988

586

Verordening betreffende de destructie van vee en vlees, met wijziging
1958-1988

Aangelegenheden betreffende de doden
587

Verlenen van een vergunning aan het R.K. kerkbestuur van het rectoraat
Maria Onbevlekt Ontvangen tot het aanleggen van een bijzondere
begraafplaats
1947

588

Rapport van het hoofd gemeentewerken inzake de problemen met
betrekking tot het onderhoud van de begraafplaats in Kessel
1974

589

Verstrekken van inlichtingen betreffende graven van oorlogsslachtoffers
1945-1982

590

Benoemen van lijkschouwers
1957-1987

Milieu
Verlenen van hinderwetvergunningen
NB de hinderwetvergunningen worden beheerd door de afdeling
milieuzaken en zijn toegankelijk middels een geautomatiseerd
registratieprogramma
Bodem en milieuonderzoeken
591

Instellen van een oriënterend milieuonderzoek aan de Haagweg
1986

592

Instellen van een indicatief bodemonderzoek op het terrein van de
voormalige kleuterschool aan de Keverbergweg
1988

593

Instellen van een indicatief bodemonderzoek in bestemmingsplan
Schijfveldweg
1988
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594

Instellen van een indicatief bodemonderzoek aan de Burgemeester
Wutsstraat
1988

595

Instellen van een indicatief bodemonderzoek op twee percelen aan de
Karreweg-Noord
1989
Inzamelen en verwerken van afvalstoffen

596

Vaststellen van de kring, waarbinnen geregeld droog vuil zal worden
opgehaald
1950-1951

597

Overeenkomst met H. Linsen, Dorp 54, inzake het ophalen van huisvuil
1942-1952

598

Regeling van de openstelling en het gebruik van de vuilnisstortplaats aan
de Ondersteweg
1973

599

Verkrijging van vrijstelling van gedeputeerde staten van Limburg ten
behoeve van een opslagplaats voor huisvuil e.d. aan de Schijfweg-Noord
1959-1974

600

Verlenen van medewerking aan de regionalisatie van de afvalverwerking
1977-1979

601

Verordening betreffende het verlenen van garanties aan verenigingen en
instellingen met betrekking tot het ophalen van oud papier
1979

602

Medegebruik van een kolkenzuiger en een roltrommelwagen van de
gemeente Helden
1959-1980

603

Verkrijging van vrijstelling van gedeputeerde staten van Limburg ten
behoeve van een opslagplaats voor huisvuil e.d. aan de Haagweg
1967-1980

604

Overeenkomst met M.J. Jacobs, Ondersteweg 2, voor het ophalen en
afvoeren van huisvuil
1972-1981

605

Verkrijging van vrijstelling van gedeputeerde staten van Limburg ten
behoeve van een opslagplaats voor huisvuil aan de Ondersteweg
1971-1982
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606

Overeenkomst met S.A.V.M. Nederland B.V. te Utrecht voor het ophalen
van chemisch afval
1983

607

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht
Verwijdering Afvalstoffen aan het gewest Noord-Limburg
1984

608

Overeenkomst met Speciaal Transport Deurne B.V. voor het ophalen van
huishoudelijke afvalstoffen
1979-1985
Riolering

609

Vaststelling van het rioleringsplan
1948

610

Lozen van rioolwater op de Lierbeek
1966-1970

611

Vaststelling van het basisrioleringsplan
1970-1973

612

Verordening betreffende de heffing en invordering van een
waterverontreinigingsbijdrage, met wijzigingen
1972-1976

613

Overdracht in beheer en onderhoud van de eindriolen van het
rioleringsstelsel die lozen op de Maas aan het waterschap Zuiveringschap
Limburg
1974-1976

614

Verordening betreffende het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of
schadelijke stoffen op de riolering
1982

615-632

Aanleg, uitbreiding en reconstructie van rioleringen
1953-1985
615. rioleringsplan Provincialeweg en omgeving
1953-1954
616. Kessel-Eik
1956-1958
617. Provinciale weg Reuver-Meyel
1959-1960
618. uitbreidingsplan Kessel-Dorp
1960
619. Maasstraat
1960
620. Keverbergstraat
1966
621. Gedeelte Provincialeweg, gedeelte Haagweg, gedeelte
Baarloseweg, gedeelte Maasstraat en gedeelte Hei 1966
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622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.

Gedeelte Uitbreidingsplan Kessel-Dorp
1967
Sint Corneliusstraat, ten behoeve van de bouw van
12 bejaardenwoningen
1969
Markt, reconstructie
1972
Haagweg
1975-1980
Uitbreidingsplan Oeverberg
1978-1980
Bergingsriool Kessel-Eik
1980
Bestemmingsplan Omgeving Lindelaan en bergingsriool
Maasstraat
1981
Roode Eggeweg, betreft uitbreiding van het bestaande
rioleringsplan
1981
Veer, aanleg pompgemaal en overstortput
1981
Baarskampstraat/Esdoornstraat
1981-1982
Buitengebied
1984-1985

Geluidhinder
633

Verordening betreffende de bestrijding, beperking en voorkoming van
geluidhinder
1982

634

Deelneming aan de bestuursovereenkomst inzake het isolatieprogramma
vliegtuiglawaai Noord- en Midden-Limburg
1985-1989

Veiligheid
635

Correspondentie inzake de vrijwillige bosbrandweer
1942

636

Organisatie van de Luchtbeschermingsdienst tijdens de Duitse bezetting
1941-1943

637

Richtlijnen ten aanzien van de bescherming van de bevolking tegen
luchtaanvallen
1944

638

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de verdeling
van kosten verband houdende met de bestrijding van bos-, heide- en
veenbranden
1943-1946

639

Verkrijgen van een vergoeding voor oorlogsschade aan brandweermateriaal
van verzekeringsmaatschappij “Molest Risico”
1944-1948
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640

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de onderlinge
hulpverlening bij brand
1959

641

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling betreffende de organisatie
van de Bescherming Bevolking
1952-1961

642

Evacuatie van de burgerbevolking bij rampen en oorlogshandelingen
1951-1962

643

Vaststelling van het Takenbesluit Geregionaliseerde Brandweer Gewest
Noord-Limburg
1978

644

Verordening betreffende de brandbeveiliging, met wijzigingen
1972-1979

645

Bouw van de brandweerkazerne aan de Schijfweg
1972-1980

646

Verordening betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen, met
wijzigingen
1976-1982

647

Benoeming en ontslag van noodwachters Bescherming Bevolking
1952-1983

648

Rapporten inzake hulpverlening bij brand en rampen
1945-1985

649

Vaststellen van het rampenplan
1983-1985

650

Ruimen van explosieven op het perceel Oyen 7
1989-1990

Waterstaat
651

Herstel van oorlogsschade aan waterlossingen
1946-1949

652

Beheer en onderhoud van waterlossingen
1946-1963
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Verkeer en vervoer
653

Inbedrijfstelling van de veerpont Kessel-Reuver
1945

654

Herstel van door oorlogshandelingen beschadigde wegen
1945-1949

655

Verbeteren van wegen van agrarisch belang
1953-1955

656

Aanleggen van een wegfundering en riolering in het Uitbreidingsplan
Kessel
1956

657

Aanbrengen van een deklaag in de Torenstraat, Sint Corneliusstraat,
Binnenweg en Keverbergstraat
1957

658

Verharden van de Schiefweg en een gedeelte van de Ondersteweg
1959

659

Verbeteren van een gedeelte van de Haagweg met zijweg
1959

660

Verordening betreffende de heffing en invordering van kade-, lig- en
kraangeld, met wijzigingen
1941-1960

661

Verbeteren van het kruispunt Molenstraat-Schijfweg
1960

662

Aanbrengen van verhardingen en riolering in de Sint Corneliusstraat
1961

663

Reconstructie van en aanleg van riolering in de Karreweg en Veers
1960-1962

664

Verharden van de Keizersbaan
1960-1962

665

Verbetering van en aanleg van riolering in de Molenstraat
1961-1962

666-667

Aanleggen van wegen en riolering in het Uitbreidingsplan Kessel-Dorp
1959-1964

59

666. 1959
667. 1963-1964
668

Aanleggen van wegen en riolering in het Uitbreidingsplan Kessel-Eik
1964

669

Verharden van een gedeelte van de Ondersteweg
1964

670

Aanleggen van een parkeerterrein voor de R.K. kerk te Kessel-Eik
1965

671

Uitbreiden van de loswal
1957-1967

672

Aanleggen van trottoirs in het Uitbreidingsplan Kessel-Dorp
1965-1968

673

Voorgenomen verbetering van de Haagweg en Ondersteweg, alsmede het
bouwen van een brug
1967-1968

674

Aanleggen van trottoirs met bijkomende werken in het Uitbreidingsplan
Kessel-Eik
1968

675

Aanleggen van wegen en riolering in het Uitbreidingsplan BaarlosewegWest (Molenstraat-West)
1968-1969

676

Rapport “Verkeersonderzoek Kessel’s Veer”.
1969

677

Onderhoud en beheer van de veerpont Kessel-Reuver
1960-1971

678

Notulen van de commissie exploitatie loswal
1966-1971

679

Aanleggen van een verbindingsweg tussen de Schiefweg en de
Ondersteweg ten behoeve van grondtransporten door N.V. Haukes te
Kekerdom
1966-1971

680

Exploitatie en beheer van de loswal
1969-1972

60

plaatje kruispunt heldenseweg

61

dorpstraat

62

681

Bestrijding van de afkalving van de oever van de Maas
1960-1974

682

Constructie van de Dorpstraat, het kerkplein en een gedeelte van de
Baarskampstraat
1972-1974

683

Realisering van de aansluiting van de Midden-Peelweg op de
Napoleonsbaan
1968-1976

684

Reconstructie van het voetpad en de aanleg van riolering langs de
Beeselseweg
1976

685

Reconstructie van de Groenstraat, Heikampweg en Verlengde Molenstraat
1976-1977

686

Verordening betreffende de heffing en invordering van havenrechten, met
wijzigingen
1963-1978

687

Reconstructie van en aanleg van riolering in de Haagweg
1978

688

Onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer
1943-1980

689

Reconstructie van de Keizersbaan
1980

690

Voeren van een gerechtelijke procedure inzake het lossen van tapiocaprodukten etc. op de loswal door de firma Gebroeders Jacobs
1958-1981

691

Aanleggen van verhardingen en riolering in de weg Veers
1980-1981

692

Reconstructie van de Beeselseweg vanaf de veerstoep tot het kruispunt
met de Veers
1981

693

Aanwijzing van het plan Oeverberg als woonerf
1981

694

Plaatsing van een verkeerslichteninstallatie op het kruispunt Rijksweg 273Baarskampstraat-Heldenseweg
1971-1982
63

695

Reconstructie van het kruispunt Baarskampstraat-Heldenseweg
1981-1982

696

Reconstructie van en aanleg van riolering in de SchijfwegZuid/Baarloseweg tot de uitmonding in de Maas
1981-1982

697

Aanleggen van een parkeerstrook langs de Merwijckstraat
1982

698

Reconstructie van het kruispunt Maasstraat-Rijksweg
1977-1983

699

Aanleg, exploitatie en beheer van de Centrale Antenne Inrichting
1980-1983

700

Aanleggen van een voetpad langs de Rijksweg ten behoeve van
busreizigers
1983

701

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht tot
instandhouding en beheer van de veerdiensten Reuver-Kessel, BaarloSteyl, Grubbenvorst-Velden, Lottum-Lomm en Broekhuizen-Arcen aan
het gewest Noord-Limburg
1983

702

Aanleggen van een vrachtwagenparkeerplaats in het bestemmingsplan
Schijfwegveld
1980-1984

703

Aanleggen van wegen en riolering in het bestemmingsplan Schijfwegveld
fase I
1983-1984

704

Aanbrengen van bermverhardingen langs de Baarloseweg
1984

705

Vaststellen van bebouwde kommen ingevolge de Wegenwet en de
Wegenverkeerswet
1938-1985

706

Reconstructie van het kruispunt Baarskampstraat-OeverbergstraatKeverbergstraat
1984-1985

707

Aanleggen van een voetpad langs de Maas
1985-1986
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708

Aanleggen van een parkeerstrook langs de Karreweg-Zuid
1986

709

Verbeteren van het Lijsterbespad en omgeving
1986-1987

710

Reconstructie van de Mariastraat
1987

711

Reconstructie van en aanleg van riolering in de Baarloseweg
1987

712

Verlenen van een bijdrage voor de verbetering van het kerkplein te KesselEik
1986-1988

713

Herinrichten van het terrein rondom de openbare bibliotheek
1988
Arbeid en economie

714

Registers houdende opgaven van arbeidsdienstplichtigen
1942-1944

715

Verstrekken van extra brandstoffen aan oorlogsgetroffenen
1946-1947

716

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Distributiedienst kring
Helden
1939-1948

717

Toekennen van subsidie aan de Vereniging voor Landbouwonderwijs te
Roermond ten behoeve van het oprichten en instandhouden van een
landbouwhuishoudcursus
1947-1948

718

Instellen van een jaarlijkse kermis
1947-1953

719

Overeenkomsten met de staatsmijnen voor het leggen van gastransportleidingen
1955-1961

720

Toetreding tot het Economisch Technologisch Instituut in Limburg
1961-1962

65

721

Verlenen van medewerking aan het uitvoeren van algemene bedrijfstellingen door het Centraal Bureau voor de Statistiek
1950-1963

722

Verlenen van medewerking aan de opstelling van een documentatie van
industrievestigingsfactoren door het Economisch Technologisch Instituut
in Limburg
1950-1964

723

Toezending door de stichting voor Bodemkartering Wageningen van een
concept-bodemkaart
1967

724

Verzoeken aan gedeputeerde staten van Limburg inzake het realiseren van
een ruilverkaveling
1955-1970

725

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling inzake de inrichting van de
Distributiedienst
1958-1970

726

Bepalen van de tijdsduur van de jaarlijkse kermis
1962-1970

727

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Industrieschap voor Venlo
en omgeving
1968-1977

728

Deelneming in de Limburgse Maatschappij voor Gasdistributie Limagas
1960-1978

729

Reglementering van de straathandel
1980-1981

730

Instellen van een weekmarkt
1981-1982

731

Toewijzen van een standplaats op het marktplein aan K. van Heeswijk,
Oyen 7B
1977-1984

732

Overeenkomst met de Provinciale Limburgsche Electriciteits Maatschappij
betreffende de levering van electrische energie
1959-1985

733

Verstrekken van informatie aan het Centraal Bureau voor de Statistiek ten
behoeve van de statistiek bodemgebruik
1977-1988
66

734

Verordeningen betreffende de toepassing van de bepalingen van de
winkelsluitingswet
1933-1989
Maatschappelijke zorg

735

Negatieve opgave inzake steun aan burgerslachtoffers van oorlogsgeweld
en bezettingsongevallen
1941-1942

736

Opgave van burgerslachtoffers als gevolg van oorlogsgeweld
1942

737

Negatieve opgave inzake materiele steun aan buitenlanders en statenlozen
die schade hebben geleden als gevolg van oorlogsgeweld
1942

738

Verlenen van medewerking aan de organisatie van de Winterhulp
Nederland
1940-1943

739

Aanvraag om vergoeding van verpleegkosten voor oorlogsslachtoffer
P.J.B. Jacobs
1943

740

Bemiddelen bij de toekenning van een vergoeding van begrafeniskosten
van oorlogsslachtoffer W.A. van Emden
1943

741

Opgave van inventarisatie van goederen van NSB-ers
1945

742

Verstrekken van inlichtingen aan de afdeling Tegelen van het Rode Kruis
inzake burgerslachtoffers tijdens de Duitse bezetting
1945

743

Negatieve opgave van in Kessel woonachtige Israelieten
1945

744

Opgave ter vaststelling van het pensioen van H.M. Nieskens met
beschrijving van diens levensloop
1945

745

Lijst van instellingen van weldadigheid
1946

746

Benoemen van leden van het Burgerlijk Armbestuur
1947-1959
67

747

Verordening betreffende de bescherming van jeugdige personen, met
wijziging
1959-1961

748

Verlenen van medewerking aan de viering van het 50-jarig bestaan van de
afdeling Kessel van het Groene Kruis
1963

749

Opheffen van de functies van gemeentegeneesheer en vroedvrouw belast
met de armenpraktijk
1965

750

Opheffen van het Burgerlijk Armbestuur
1965-1971

751

Vaststellen van een subsidieregeling voor het Groene Kruis
1971

752

Notulen van de commissie ad hoc tot het onderzoeken van de
mogelijkheden tot het realiseren van een gemeenschapsruimte
1972-1973

753

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling tot instelling van een
intergemeentelijke commissie als bedoeld in de wet werkloosheidsvoorziening, de rijksgroepsregeling werkloze werknemers en de
rijksgroepsregeling zelfstandigen
1973-1974

754

Verordening betreffende het verlenen van subsidie ten behoeve van de
plaatselijke organisaties voor vrije jeugdvorming, met wijzigingen
1967-1976

755

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de
instelling van een regionale commissie als bedoeld in artikel 6J, lid 1, van
de wet op de bejaardenoorden
1977

756

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Taakopdracht tot
uitvoering van de organisatie van het ambulancevervoer aan het gewest
Noord-Limburg
1978

757

Rapport “Behoefte aan bejaardenwoningen gemeente Kessel”
1979

758

Instellen van de beleidsplan-commissie sociaal-cultureel werk
1979
68

759

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap
Helden en omstreken
1964-1980

760

Rapport inzake de inventarisatie van de situatie op sociaal-cultureel gebied,
opgesteld door de werkgroep sociaal culturele planning
1982

761

Notulen van de werkgroep sociaal culturele planning
1979-1983

762

Verordening betreffende de subsidiering van het sociaal cultureel werk
1984

763

Vaststellen van het beleid ten aanzien van de opvang van asielzoekers
1987

764

Rapport “Ouderen, laat ze u een zorg zijn”, opgesteld door de werkgroep
ouderenbeleid Kessel/Maasbree
1988

765

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap
Noord-Limburg West
1989

766

Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente
Maasbree inzake de gemeenschappelijke uitvoering van taken bij bureau
sociale zaken van de gemeente Maasbree
1986-1990

Onderwijs
767

Verordening betreffende de heffing van schoolgeld
1941-1943

768

Overeenkomst met de gemeente Maasbree inzake de toelating van Kesselse
kinderen op de openbare lagere school te Baarlo
1925-1949

769

Verordening betreffende de subsidiering van het kleuteronderwijs
1951
NB geen ondertekende verordening aangetroffen

770

Verlenen van medewerking aan de bouw en eerste inrichting van een
bijzondere basisschool in Kessel-Eik
1946-1952
69

771

Vergoeden van oorlogsschade aan de bijzondere lagere school Sint Anna,
Dorp 43
1947-1954

772

Toetreding tot de Schoolartsendienst in het district Venlo
1953-1954

773

Beschikbaar stellen van het pand Markt 2 aan het RK kerkbestuur Kessel
ten behoeve van de bijzondere meisjesschool Sint Anna, alsmede verlenen
van medewerking aan de eerste inrichting van het gebouw
1953-1955

774

Van toepassing verklaren van het verplaatsingskostenbesluit 1946 voor het
personeel werkzaam bij het openbaar of bijzonder gewoon of voortgezet
gewoon lager onderwijs
1956

775

Vergoeden van oorlogsschade aan de bijzondere lagere school Sint Jozef
1946-1957

776

Verlenen van medewerking aan de bouw en eerste inrichting van de
bijzondere kleuterschool te Kessel
1953-1957

777

Verlenen van medewerking aan de bouw en eerste inrichting van de 7klassige bijzondere lagere jongensschool Sint Joseph
1964-1966

778

Bouwen van een schoolinstructie-zwembad
1964-1967

779

Verordening betreffende het verlenen van subsidie aan diverse
onderwijsinstellingen
1967

780

Verlenen van medewerking aan de bouw en eerste inrichting van de
bijzondere kleuterschool te Kessel-Eik
1958-1968

781

Verlenen van medewerking aan de bouw en eerste inrichting van de 6klassige bijzondere lagere meisjesschool Sint Anna te Kessel
1968-1971

782

Verlenen van medewerking aan de samenstelling van de urgentielijsten
scholenbouw
1948-1972

70

783

Verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de bijzondere
kleuterschool te Kessel met een vierde lokaal en de eerste inrichting van
dit lokaal
1967-1974

784

Toetreding tot de Onderwijsbegeleidingsdienst Noord-Limburg
1975-1977

785

Verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de bijzondere lagere
school Sint Jozef met diverse ruimten, alsmede aan de eerste inrichting van
deze ruimten
1979-1981

786

Opheffen van de bijzondere lagere school Sint Anna en samenvoeging van
deze school met de bijzondere lagere school Sint Jozef
1983

787

Aanwijzen leerplichtambtenaar
1987

788

Opgaven met betrekking tot vermeerdering van het aantal openbare scholen
aan gedeputeerde staten van Limburg
1985-1989

789

Verlenen van medewerking aan de integratieve verbouwing van
basisschool de Merwijck
1985-1989

790

Verkrijging in eigendom van diverse voormalige schoolgebouwen van de
stichting Katholiek Onderwijs Kessel
1987-1989

791

Verordening betreffende de vergoeding van de kosten van het
leerlingenvervoer
1960-1992

Cultuur en religie
792

Verlenen van medewerking aan het RK kerkbestuur te Kessel-Eik ten
behoeve van het oprichten van een parochiekerk
1946-1948

793

Herstellen oorlogsschade aan de monumentale panden Veers 146 en 147
1946-1952

71

794

Verordening betreffende het handhaven van de zondagsrust
1954

795

Herstellen van oorlogsschade aan molens
1943-1955

796

Voorgenomen uitvoering van een klank- en lichtspel bij de ruïne van
kasteel de Keverberg
1966-1967

797

Uit het archief van oud-burgemeester Wuts verkregen stukken inzake de
ruine van kasteel de Keverberg met bijgebouwen
1939-1968

798

Verlenen van medewerking aan het uitvoeren van oudheidkundige
bodemonderzoeken
1949-1969

799

Verlenen van subsidies aan de stichting Openbare Bibliotheek Kessel-Neer
1968-1973

800

Rapport “Kasteel Keverberg Rond”, opgesteld door de werkgroep Kessel
1976

801

Deelneming in de gemeenschappelijke regeling inzake het openbare
bibliotheekwerk
1978

802

Rapport “Van den Puttinck mitter Molenstat op der Taesbeeck”, opgesteld
door de werkgroep Archeologie van het Educatief Instituut Roermond in
samenwerking met de werkgroep Kessel
1980

803

Verlenen van subsidies aan kerkbesturen
1954-1981

804-807

Voeren van correspondentie met diverse instanties en personen inzake de
restauratie van de ruïne van kasteel de Keverberg met bijgebouwen
1945-1983
804. consolidatie
1945-1957
805. restauratie
1961-1975
806. restauratie aan bijgebouwen
1977-1978
807. tekeningen
1978

72

808

Verordening betreffende de subsidiering van leerlingen uit Kessel die
muziekonderwijs volgen aan de Venlose Muziekschool c.q. aan een door
het rijk erkende streekmuziekschool
1974-1983

809

In bewaring nemen van twee historische schilderijen, voorstellende
kinderportretten, in eigendom toebehorend aan het RK kerkbestuur Kessel
1978-1983

810

Verlenen van medewerking aan het aanbrengen van water- en electriciteitsvoorzieningen in het torengebouwtje aan de ingang van de tuin van kasteel
de Keverberg
1983

811

Verlenen van subsidies aan de Koninklijke Fanfare Maasoever
1947-1984

812

Heroprichten van een wegkruis aan de Veers
1982-1984

813

Verordening betreffende de subsidiering van de opleiding van jeugdige
leden door muziekverenigingen
1984

814

Verlenen van subsidies aan schutterij Sint Hubertus
1959-1985

815

Vaststellen van lijsten van beschermde monumenten
1965-1985

816

Verlenen van medewerking aan de bouw van een kasteelmuur rondom de
tuin van de ruïne van kasteel de Keverberg
1984-1987

817

Verhuur en exploitatie van de ruïne van kasteel de Keverberg met
bijgebouwen
1957-1987

818

Herinrichten van de tuin van kasteel de Keverberg
1977-1988

819

Beheer en onderhoud van de ruïne van kasteel de Keverberg met
bijgebouwen
1967-1990

73

820

Verlenen van medewerking aan de verbouw van de voormalige
kleuterschool aan de Keverbergstraat tot openbare bibliotheek
1986-1991

821

Restauraties van standerdmolen Sint Antonius, Roode Eggeweg 3
1960-1991

Natuurschoon
822

Vaststelling van de bebouwde kom ingevolge de Boswet
1964

823

Verordening betreffende het vellen van houtopstanden, met wijziging
1979

Herdenkingen en onderscheidingen
824

Ontvangen van oud-militairen, die gedurende de mobilisatie-periode van
oktober 1939 tot mei 1940 in Kessel gelegerd waren
1948

825

Bemiddelen bij de toekenning van een diploma van het Carnegie
Heldenfonds aan P.H.W. van Geloven in verband met het redden van
H.Ch.M. Verstappen uit de Maas
1962

826

Verzorgen van de ontvangst van de Gordon Highlanders Association uit
Schotland
1982-1984

827

Toekennen van eretekenen en onderscheidingen
1947-1988

828

Verlenen van medewerking aan de oprichting van een monument ter
herinnering aan de tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden inwoners
van Kessel
1988
Sport en recreatie

829

Voorgenomen aanleg van sportvelden langs de Karreweg en de Schijfweg
1963-1970

830

Verordening betreffende de subsidiering van sportverenigingen, met
wijzigingen
1967-1973
74

831

Verlenen van medewerking aan de aanleg en uitbreidingen van het
tenniscomplex aan de Baarloseweg
1969-1975

832

Verlenen van medewerking aan rijvereniging de Maasruiters ten behoeve
van de bouw van een manege
1970-1977

833

Verlenen van medewerking aan de aanleg van het sportveldencomplex aan
de Baarskampstraat
1973-1977

834

Verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de kleedaccommodatie
van voetbalvereniging KVC aan de Baarskampstraat
1978

835

Rapport “Onderzoek Binnensportaccommodatie”.
1982

836

Verordening betreffende het kamperen
1986

837

Instellen van het “fonds onderhoud gymzaal”
1989

838

Indienen van bezwaar tegen het “Basisplan voor de Openluchtrecreatie in
Noord-Limburg”
1986-1991

Landsverdediging, internationale conflicten
839

Bemiddelen bij de inlevering van radio-toestellen op last van de Duitse
bezetter
1943-1945

840

Verstrekken van inlichtingen betreffende de toestand na afloop van de
oorlog
1944-1945

841

Opstellen van een verslag betreffende de algemene toestand in de gemeente
na de Duitse bezetting
1945

842

Historische gegevens met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog
1940-1959
75

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE
STAND 1798-1989 (1990)
843-855

Registers van akten van huwelijken, geboorten en overlijden
1798-1922
843.1798-1801
844.1802-1813
845.1813-1822
846.1823-1832
847.1833-1842
848.1843-1852
849.1853-1862
850.1863-1872
851.1873-1882
852.1883-1892
853.1893-1902
854.1903-1912
855.1913-1922

856-862
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