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Inventaris van het archief van de secretarie
van de gemeente Tytsjerksteradiel
(1925) 1966 – 1976 (1995)

1

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD.

1.1.

VERGADERSTUKKEN

1.1.1.

Gemeenteraad. Raadscommissies.

01

Presentielijsten voor de commissievergaderingen van de raad.
1952 – 1972.

1 deel.

N.B. Zie voor de presentielijsten over de periode 1973-1976 het archief 1977-1986.

02

Presentielijsten voor de raadsvergaderingen.
1966 – 1975.

1 deel.

N.B. Zie voor de presentielijsten over de periode 1976 (van 1 januari 1976 – 17
december 1981) het archief 1977-1986.

03 – 20

Notulen met bijlagen van de openbare vergaderingen van de
gemeenteraad.
1966 - 1976.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.

1966.
1967.
1968.
1969 januari15–juni 26.
1969 juni 26–december 18.
1970 januari 22–mei 28.
1970 mei 28–december 21.
1971 januari 21–april 22.
1971 april 22–december 16.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1972 januari 20–april 27.
1972 april 27–november 30.
1973 januari 4 - mei 17.
1973 mei 17–december 6.
1974.
1975 januari 9 - mei 15.
1975 juni 19 - december 11.
1976 januari 15–mei 3.
1976 mei 20–december 23.

1.1.2.

College van burgemeester en wethouders

--

Presentielijsten voor de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.
1965 – 1987.
Zie voor deze lijsten het archief 1977-1986.

21 – 42

Notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders.
1966 – 1976.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1966 januari – juni.
1966 juli – december.
1967 januari – juni.
1967 juli – december.
1968 januari – juni.
1968 juli – december.
1969 januari – juni.
1969 juli – december.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1

18 banden.

1971 juli – december.
1972 januari – juni.
1972 juli – december.
1973 januari – juni.
1973 juli – december.
1974 januari – juni.
1974 juli – december.
1975 januari – juni.

22 omslagen.

29.
30.
31.

1970 januari – juni.
1970 juli – december.
1971 januari – juni.

40.
41.
42.

1975 juli – december.
1976 januari – juni.
1976 juli – december.

1.2.

AKTEN.

43 – 44

Registers van gepasseerde minuutakten en overeenkomsten.
1960 – 1978.

2 katernen.

N.B. De data in het register verwijzen naar de aktepassering bij de notaris of de
ondertekening van een overeenkomst.

43.
44.
45 – 99

De nummers 531 – 1259; 1960 maart 12 – 1967 augustus 18.
De nummers 1260 – 2759; 1967 september 14 – 1978 december 4.
Notariële akten, andere overeenkomsten en processen verbaal van
54 omslagen
aanbesteding, waarin de gemeente als partij optreedt en waar burgers of en 1 pak.
instellingen de andere belanghebbenden zijn.
1966 – 1976.
N.B. Dit zijn stukken in hun definitieve vorm, als serie chronologisch op volgnummer
gerangschikt. Het eerste nummer 1151 is een koopovereenkomst opgemaakt en
getekend d.d. 08-02-1966; het laatste nummer 2522 is tevens een koopovereenkomst
van 21-12-1976.
De volgnummers 1188 en 1547 ontbreken.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Nummers 1151 – 1175.
Nummers 1176 – 1200.
Nummers 1201 – 1225.
Nummers 1226 – 1250.
Nummers 1251 – 1275.
Nummers 1276 – 1300.
Nummers 1301 – 1325.
Nummers 1326 – 1350.
Nummers 1351 – 1375.
Nummers 1376 - 1400.
Nummers 1401 – 1425.
Nummers 1426 – 1450.
Nummers 1451 – 1475.
Nummers 1476 – 1500.
Nummers 1501 – 1525.
Nummers 1526 – 1550.
Nummers 1551 – 1575.
Nummers 1576 – 1600.
Nummers 1601 – 1625.
Nummers 1626 – 1650.
Nummers 1651 – 1675.
Nummers 1676 – 1700.
Nummers 1701 – 1725.
Nummers 1726 – 1750.
Nummers 1751 – 1775.
Nummers 1776 – 1800.
Nummers 1801 – 1825.
Nummers 1826 – 1850.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Nummers 1851 – 1875.
Nummers 1876 – 1900.
Nummers 1901 – 1925.
Nummers 1926 – 1950.
Nummers 1951 – 1975.
Nummers 1976 – 2000.
Nummers 2001 – 2025.
Nummers 2026 – 2050.
Nummers 2051 – 2075.
Nummers 2076 – 2100.
Nummers 2101 – 2125.
Nummers 2126 – 2150.
Nummers 2151 – 2175.
Nummers 2176 – 2200.
Nummers 2201 – 2225.
Nummers 2226 – 2250.
Nummers 2251 – 2275.
Nummers 2276 – 2300.
Nummers 2301 – 2312.
Nummers 2313 – 2350; pak.
Nummers 2351 – 2375.
Nummers 2376 – 2400.
Nummers 2401 – 2425.
Nummers 2426 – 2450.
Nummers 2451 – 2475.
Nummers 2476 – 2500.
Nummers 2501 – 2522.
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2

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.

2.1
2.1.1.

ORGANISME
Grondgebied en ontwikkeling van de gemeente.

100-104

Dossiers inzake de vaststelling van straatnamen.
1966-1976; met tekeningen.

5 omslagen.

N.B. In Wyns zijn geen straatnamen vastgesteld, maar heeft men voor de dorpskern de
oude huisnummering aangehouden.

100.
101.
102.
103.
104.

Burgum, Earnewâld en Jistrum, 1966-1976.
Garyp, Gytsjerk, 1966-1975.
Hurdegaryp, 1968-1974.
Noardburgum, Oentsjerk, Eastermar, 1966-1973.
Aldtsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld en Tytsjerk, 1966-1975.

105

Publicatie over de geschiedenis van Tytsjerksteradiel en haar dorpen.
[1967]; afschrift.

1 stuk.

106

Topografische kaarten van delen van de gemeente Tytsjerksteradiel,
verkend in 1968 door het Departement van Defensie, no. 6A-6E, 6G,
11A-11B en 11E.
1970.

1 omslag.

107

Dossier inzake het bepalen van het gemeentelijk standpunt betreffende
de provinciale plannen met betrekking tot de gemeentelijke herindeling
in Fryslân.
1970-1976; met kaarten.

1 omslag.

108

Dossier inzake het wijzigen van de dorpsgrens tussen Tytsjerk en
Ryptsjerk waarbij de Rijksstraatweg als grens wordt aangehouden.
1971-1972; met kaartje.

1 omslag.

109

Kaart van de gemeente Tytsjerksteradiel, schaal 1: 25.000.
Opgemaakt 1973, februari.

1 blad.

110

Dossier inzake het behandelen van het plan van gemeentewerken om
grensstenen te plaatsen waar de toegangswegen de gemeentegrens
passeren.
1974-1975; met 4 tekeningen.

1 omslag.

111

Dossier inzake het verlenen van toestemming aan R. Oppedijk van Veen 2 stukken.
te Oentsjerk om de afbeelding van het gemeentewapen te mogen
voeren op zijn pleziervaartuig.
1976.

112

Indelingskaart van de dorpsgebieden in de gemeente.
Z.j. (1970?).

3

1 blad.

2.1.2.
2.1.2.1.

Lichamen, instellingen en functionarissen.
Gemeenteraad, raadscommissies.

113-115

Processen-verbaal van de zittingen van het Centraal Stembureau tot het 3 omslagen.
vaststellen van de uitslagen der gemeenteraadsverkiezingen.
1966-1974.
113.
114.

1966.
1970.

115.

1974.

116

Lijsten met gegevens over de samenstelling van de gemeenteraad in de 1 omslag.
periode 1962-1974.
1966-1974.

117-121

Verslagen van de vaste raadscommissies van advies en bijstand.
1966-1976; met hiaten.
117.

5 omslagen.

Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, 1966, 1969, 1971-1976
N.B. Vóór 1971 ontbreken de meeste verslagen.

118.

Commissie Openbare Werken, na september 1974 Commissie voor
Openbare Werken, volkshuisvesting en Milieuzaken geheten, 19691976.
N.B. Vóór 1972 ontbreken de meeste verslagen.

119.
120.
121.
122-123

Commissie Financiën, 1972-1976.
Commissie voor de Beroepschriften, 1974-1976.
Commissie Welzijnszorg, 1975-1976.
Stukken betreffende vragen van leden der gemeenteraad aan het
college van burgemeester en wethouders.
1966, 1970-1976.

2 omslagen.

N.B. De vragen uit het tijdvak 1967-1969 ontbreken.

122.

1966.

123.

1970-1976.

124

Verordeningen regelende de samenstelling en bevoegdheden van vaste 1 omslag.
commissies van advies en bijstand met wijziging (openbaarheid
commissies) en bijlagen, alsmede de benoeming van de leden.
1966-1976.

125

Stukken betreffende de benoeming, het functioneren en ontslag alsmede 1 omslag.
de aanwijzing van de zitplaatsen van raadsleden.
1966-1977.

126

Raadsbesluiten met bijlagen inzake de vaststelling van de vergoeding
voor het bijwonen van de gemeenteraads-, commissie- en
afdelingsvergaderingen.
1970-1973.

1 omslag.

127

Nieuw Reglement van Orde voor de gemeenteraad, met bijlagen.
1973.

1 omslag.

128

Dossier inzake de standpuntbepaling van het gemeentebestuur om de
raadsvergaderingen in principe in het Nederlands te notuleren.
1973.

1 omslag.
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129

Raadsbesluit met bijlagen inzake de vaststelling van het openingsgebed 1 omslag.
en slotgebed voor de raadsvergaderingen.
1974.

130

Raadsbesluit met bijlagen om een commissie voor de beroepsschriften
bestaande uit vijf leden in te stellen.
1974.

2.1.2.2.

College van burgemeester en wethouders.

131

Persoonsdossiers inzake de benoeming, het functioneren en het ontslag 1 omslag.
als burgemeester en ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
1948 - 1982.
131.
---.

132-133

Oppedijk van Veen, Mr. Walle Melis; burgemeester van 1948 – 1971.
Huyssen van Kattendijke, H.W.K., ridder; burgemeester van 1971 –
1982; zie het archief 1977-1986.
Uitkerings- en pensioenverordeningen voor wethouders met bijlagen en
wijzigingen.
1966, 1970-1974.

132.

1 omslag..

Verordening 1966.

133.

2 omslagen.

Verordening en wijzigingen
1970, 1972, 1974.

134

Stukken betreffende de portefeuille-verdeling van burgemeester en
wethouders alsmede de instelling van een spreekuur.
1970-1976.

1 omslag.

135

Dossier inzake de aanschaf van een nieuwe ambtsketen voor de
burgemeester.
1974.

1 omslag.

136

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat om G. Terpstra per 1- 2 stukken.
8-1975 te ontheffen van zijn functie als technisch hoofdambtenaar voor
de tijd dat hij de functie als wethouder van de gemeente bekleedt.
1975.

2.1.2.3.

Functionarissen.

137

Dossier inzake de opheffing van het kassierskantoor van de gemeenteontvanger ter secretarie.
1972, 1975.
N.B. Door de toename van het bank- en giroverkeer was het aantal betalingen en
ontvangsten in contant geld op het kassierskantoor van het gemeentehuis zodanig
afgenomen, dat het beter was om dit kantoor op te heffen. In principe zouden betalingen
nog uitsluitend plaats vinden door storting of overschrijving via postgiro of bank.

5

1 omslag.

2.1.2.4.

Dorpsraad Hardegarijp.
N.B. Bij brief van 10 november 1972 verzocht het bestuur van de vereniging voor dorpsbelangen te Hurdegaryp aan het gemeentebestuur om
met toepassing van art. 61 e.v. van de Gemeentewet een dorpsraad in te
stellen. Later gaf men als motivering van dit verzoek aan dat men gebruik
wilde maken van de mogelijkheid om een commissie in te stellen, om zo
te trachten bestuur en bestuurden dichter bij elkaar te brengen. Het
gemeentebestuur zag het initiatief van dorpsbelangen in de eerste plaats
als een experiment. De Dorpsraad heeft echter geruime tijd bestaan;
vanaf haar instelling in augustus 1975, tot haar opheffing in 1994.

138-142

Stukken betreffende de instelling en het functioneren van de Dorpsraad
te Hurdegaryp.
1972-1976.
138.
139.
140.

5 omslagen.

Vooroverleg om tot een adviescommissie of dorpsraad te komen, 19721975.
Instelling dorpsraad, benoeming leden en vaststelling van de
verordening, regelende de bevoegdheden en de samenstelling van de
“Dorpsraad Hardegarijp”, 1975.
Reglement van Orde, 1976.
N.B. Ongetekend exemplaar.

141.
142.

Subsidiering, 1976.
Vergaderstukken en notulen, alsmede stukken over de motie van de
Dorpsraad over het ter beschikking stellen van de zetels als de
gemeente in het vervolg niet voldoende vooroverleg met de dorpsraad
pleegt, 1976.

2.1.2.5.

Diensten en bedrijven.
N.B.1 Hier treft men de correspondentie aan die het gemeentebestuur
heeft gevoerd. Dus de bescheiden die expliciet tot het archief gevormd
onder het beheer van de gemeentesecretaris behoren. De stukken die
door de diensten en bedrijven zelf uit hoofde van haar functie ontvangen
of opgemaakt zijn, worden in een andere beschrijvende inventaris
beschreven.
N.B. 2 Zie voor stukken m.b.t. de Woningstichting Tietjerksteradeel de
rubriek woningcorporaties en voor Cultureel Centrum De Pleats de
rubriek (ver)bouw, verbetering en exploitatie van dorpshuizen.

2.1.2.5.1.

Gemeentewerken.

---

Persoonsdossier van J. Bootsma, directeur van Gemeentewerken.
1951-1988.
Zie het archief 1987-1996.

143

Dossier inzake het in opdracht van de gemeenteraad verrichten van een 1 omslag.
organisatieonderzoek bij de dienst van gemeentewerken door het
bureau personeelsbeheer en organisatie van de vereniging voor
Nederlandse Gemeenten.
1963-1970.

144

Stukken betreffende de aanschaf en vervanging van bedrijfswagens,
tractoren met toebehoren en ander materieel.
1966-1976; met tekeningen.

6

1 omslag.

145

Dossier inzake de aanschaf en vervanging van materiaal dat bij de
brand van het pand Hillamaweg 1 is verloren gegaan.
1967-1968.

2.1.2.5.2.

Rust- en Verzorgingshuizen, Hillama-State.

146-148

Persoonsdossiers inzake de benoeming, het functioneren en het ontslag 3 omslagen.
van directeuren en directrices van de verschillende rust- en
verzorgingstehuizen.
1945 – 1982.
146.

Leij, D. bij de

147.

Schanstra, F.W.

148.

Veenstra, R.K.

1 omslag.

directrice van het rusthuis “Eeburght” te Burgum
(1954 – 1968).
directeur van het rusthuis “Eeburght” te Burgum
(1968 - 1975).
huismeester Rust- en Verzorgingshuizen, later
directeur rusthuis “’t Hoge Huys” te Burgum (1945
- 1972).

N.B. Het persoonsdossier van F.W. Schanstra is op grond van de Archiefwet 1995, artikel
15, lid 1, niet openbaar tot 2029 (inv.nr.147).

149

Persoonsdossier betreffende de benoeming, het functioneren en het
ontslag van H. van Beusekom als medisch adviseur van de Stichting
Rust- en Verzorgingshuizen.
1958-1977.

1 omslag.

N.B. Het persoonsdossier van de heer Van Beusekom is op grond van de Archiefwet
1995, artikel 15, lid 1, niet openbaar tot het jaar 2026.

150

Stukken betreffende de wijziging van de statuten en benoeming van M.
Bloemhof-Glastra als lid van het bestuur van de Stichting Rust- en
Verzorgingshuizen in Tietjerksteradeel.
1966-1967, 1973.

151-153

Stukken betreffende het bestuur en de exploitatie van het Verpleeg- en 3 omslagen.
Revalidatiecentrum "Hillama State” aan de Pr. Margrietstraat 1 te Burgum.
1966-1977; met tekening.
151.
152.
153.

1 omslag.

Wijziging van de statuten van de Stichting tot Exploitatie Verpleegtehuis
Bergum en deelname in het bestuur, 1966-1976.
Financiële afwikkeling voor getroffen voorzieningen, 1968, 1975-1977;
met overzichtstekening van het interieur.
Jaarverslagen 1973 en 1974.
N.B. De overige jaarverslagen uit het tijdvak ontbreken.

154-155

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Stichting
Rust- en Verzorgingshuizen ten behoeve van de bouw van 38
bejaardenflats aan de Prins Bernhardstraat 51-125 te Burgum.
1967-1969; met situatietekening.
154.
155.

Verkoop van grond voor de bouw van de bejaardenflats en tien
autoboxen ten behoeve van het personeel van de stichting, 1967; met
situatietekening.
Financiering van de bouw van de 38 bejaardenflats aan de Prins
Bernhardstraat 51-125 te Burgum,1967-1969.

7

2 omslagen.

156

Stukken betreffende de benoeming en ontslag van leden van het bestuur. 1 omslag.
1967-1973.

157

Verordening, regelende de bezoldiging van het personeel dat staat aan
het hoofd van één der rusthuizen met bijlagen.
1969-1970.

1 omslag.

158

Dossiers inzake het garanderen van een geldlening voor de financiering
van een zusterroep-communicatiesysteem, de goedkeuring van de
jaarrekening 1973 en het vaststellen van de handleiding voor opneming
in een verzorgingshuis van de Stichting Rust- en Verzorgingshuizen.
1971, 1975 en z.j.

1 omslag.

159

Huisreglement voor het rusthuis ”Eeburght”, Pr. Bernhardstraat te
Burgum.
Z.j.

1 omslag.

2.1.2.5.3.

Stichting Bejaardenwerk Tietjerksteradeel.
N.B. De doelstelling van deze stichting was het bevorderen van het
welzijn van de bejaarden in de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij trachtte
dit doel te bereiken door o.m. het oprichten en exploiteren van het
dienstencentrum aan de Kûpersstrjitte te Burgum en door het
organiseren van allerlei voorzieningen, alsmede het voeren van overleg
met verschillende organisaties. Voorzitter van het algemeen bestuur was
de wethouder Welzijn van de gemeente. Ook het secretariaat was een
gemeentelijke aangelegenheid. Het dagelijks bestuur werd vervuld door
de verschillende leden van de deelnemende organisaties met een link
naar het bejaardenwerk. In 1987 werd een wijziging in de tenaamstelling
doorgevoerd. Sindsdien heette de stichting: “Stichting Welzijnswerk
Ouderen Tietjerksteradeel”.

160

Stukken betreffende de instelling van de Stichting Bejaardenwerk
Tietjerksteradeel, de deelname hierin, goedkeuring van de statuten en
benoeming en herbenoeming van de bestuursleden.
1970-1975.

1 omslag.

161

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de totstandkoming
van het dienstencentrum aan de Kûpersstrjitte 2 te Burgum, waaronder
de verkoop van het benodigde bouwterrein.
1970-1974; met 4 tekeningen.

1 omslag.

162

Stukken over het garanderen van geldleningen en de uitvoering van de
werkzaamheden m.b.t. het bejaardenwerk, waaronder de
serviceverlening met betrekking tot de maaltijdenbezorging en de
aanschaf van materieel daarvoor.
1972-1976; met tekening.

1 omslag.

163

Jaarverslagen en stukken betreffende de financiële afwikkeling,
waaronder het verstrekken van subsidie.
1972-1979.

1 pak.

N.B.1. De jaarverslagen over 1972, 1973 en 1975 ontbreken.
N.B.2. De begrotingen en rekeningen (behalve de rekening van 1975 dat ontbreekt) zijn
te vinden in de serie gemeentelijke begrotingen en rekeningen.

8

---

Plannen om over te gaan tot de bouw van een subdienstencentrum voor
bejaarden op het perceel Rengersweg 54 te Oentsjerk.
1972-1979; met tekeningen.
Zie het archief 1977-1986, inventarisnummer 1355.

2.1.2.5.4.

Sport- en Recreatiedienst/Sport- en Recreatieraad.
N.B. Op 24 augustus 1972 besloot de gemeenteraad om voor de
exploitatie van de gemeentelijke recreatieobjecten en voor de
gemeentelijke sportaccommodaties een tak van dienst als bedoeld in
artikel 252 van de gemeentewet in te stellen. Deze instelling had ten
doel om een beter inzicht en overzicht te verkrijgen van de inkomsten en
uitgaven van de verschillende objecten.
In de tijd daaropvolgend maakten echter diverse verenigingen in deze
gemeente kenbaar het op prijs te stellen wat meer inspraak te verkrijgen
in het sportgebeuren. Het gemeentebestuur onderkende dit en besloot
om een Sport- en Recreatieraad in te stellen, waarin diverse
vertegenwoordigers van de sportverenigingen zitting konden hebben. Op
18 maart 1976 besloot de Gemeenteraad dienovereenkomstig.

164-167

Stukken betreffende de instelling en het beheer van de gemeentelijke
Sport- en Recreatiedienst.
1969, 1972-1974.
164.
165.
166.
167.

168-169

Principebesluit, aanwijzing als tak van dienst, vaststelling van de
beheersverordening alsmede wijziging hiervan, 1972-1973.
Inbreng sportaccommodaties en recreatieobjecten bij de Sport- en
Recreatiedienst, 1973.
Aanwijzing van en instructies voor de ambtenaren belast met de
dagelijkse leiding en met de financiële administratie, 1973-1974.
Goedkeuring van de eerste begroting (1973) van de dienst,
begrotingswijzigingen, 1973-1974.
Dossier inzake de instelling van de Sport- en Recreatieraad.
1975-1976

168.
169.

4 omslagen.

2 omslagen.

Instelling, benoeming van de eerste leden en aanwijzing van de
secretaris, de heer H.L. Schaaf, 1975-1976.
Verordening regelende de samenstelling, werkwijze, taak en
bevoegdheden, 1976.

2.1.2.5.5.

Brandweer.

170

Stukken betreffende de benoeming, bevordering en ontslag van 1 omslag.
personeelsleden bij de vrijwillige brandweer.
1966-1977.
N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 zijn deze stukken niet openbaar tot
het jaar 2048.

171

Dossiers inzake de aanschaf van brandweermaterieel voor de groepen
Burgum en Gytsjerk.
1968-1974; met tekeningen en met foto van motorspuit van Burgum.

1 omslag.

172

Dossier inzake de bouw van een nieuwe brandweergarage te Gytsjerk
en aankoop van de benodigde grond van P.G. Hellinga en consorten.
1969; met bouwtekening en situatietekeningen.

1 omslag.

9

173

Raadsbesluit om de brandweergarage nabij Glinstra State te Burgum te
voorzien van een eigen verwarmingsinstallatie.
1969; met tekening.

174

Stukken betreffende de opheffing van de vrijwillige brandweergroepen te 1 omslag.
Aldtsjerk, Earnewâld, Eastermar, Garyp, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein,
Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Tytsjerk en Wyns.
1969-1973.

175

Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van de verordening,
regelende de toekenning van beloningen en vergoedingen aan het
brandweerpersoneel.
1969, 1973-1975.

1 omslag.

176

Dossiers inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor het
aanbrengen van een steunzender ten behoeve van het draadloze
brandalarmeringssysteem voor de groep Gytsjerk, inclusief het
aanbrengen van een hulpzender en het verplaatsen van de alarmcentrale van de brandweer naar het nieuwe politiebureau te Burgum.
1974-1976.

1 omslag.

177

Dossier inzake de vaststelling van de Verordening Rechtspositieregeling 1 omslag.
vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer.
1975.

2.1.2.5.6.

Gemeentepolitie.

178-179

Dossiers inzake de overgang van rijkspolitie naar gemeentepolitie met
ingang van 1 oktober 1974.
1972-1976.
178.
179.

2 stukken.

2 omslagen.

Voeren van correspondentie met diverse instanties om de overgang van
rijks- naar gemeentepolitie te bewerkstelligen, 1972-1974.
Instelling en organisatie van het gemeentelijk politiekorps,
ambtsinstructie en samenwerking met andere instellingen, 1974-1976.

180

Dossier inzake toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
Politieopleidingsschool Noordoost-Nederland.
1974-1975.

1 omslag.

181

Stukken betreffende de aanstelling van divers personeel, w.o. bij de
recherche wegens de overgang naar de gemeentepolitie en aanwijzing
van hulpofficieren van justitie.
1974-1976.

1 omslag.

N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 zijn deze stukken niet openbaar
tot het jaar 2052.

182-183

Stukken betreffende de huisvesting van het politieapparaat.
1974-1978.
182.

Reservering huurwoningen voor het toekomstig personeel, alsmede het
treffen van voorzieningen en verbeteringen m.b.t. het oude politiebureau
aan de Dr. B. Hornstrasingel 5 te Burgum, 1975.

10

2 omslagen.

183.

---.

Huur en onderhoud van de politiebureaus en politiewoningen Dr. B.
Hornstrasingel 2, 2a en 2b te Burgum en Rijksstraatweg 5, 5a en 5b te
Hurdegaryp van de Inspectie der Domeinen, in afwachting van de bouw
van het nieuwe politiebureau, 1975-1977.
Bouw van het nieuwe bureau voor de gemeentepolitie aan de Mr. W.M.
Oppedijk van Veenweg te Burgum, 1975-1978.
Zie inventaris 1977-1986.

184

Dossiers inzake de vaststelling door de burgemeester van de Regeling
tot toekenning van diplomatoelagen aan gemeentepolitie en vrijwilligers
van de reserve-gemeentepolitie en de Rechtspositieregeling
administratief en technisch politiepersoneel.
1975-1976.

1 omslag.

185

Dossier inzake de vaststelling van het Beoordelingsvoorschrift Gemeen- 1 omslag.
tepolitie en het regelen van het overleg met de Dienstcommissie.
1975-1976.

---

Stukken betreffende de aanmelding en benoeming van reservisten bij de
gemeentepolitie.
Vanaf 1975.
Zie het archief 1977-1986, inventarisnummer 4836.

186

Begroting der gemeentepolitie voor 1977.
1976.

2.1.2.5.7.

Overige diensten en bedrijven.

187-191

Stukken betreffende de deelname in de stichting "Zwembad Bergum", later 5 omslagen.
“Zweminrichtingen Tietjerksteradeel” voor het beheer en de exploitatie van
de gemeentelijke zwembaden.
1966-1977.

1 omslag.

N.B. Zie voor stukken over de bouw, verbouw, verbetering en exploitatie van de
zwembaden de rubriek Zwem- en watersport.

187.
188.
189.
190.
191.

192

Benoeming en het ontslag van leden van het bestuur van de Stichting
Zwembad Bergum, later Zweminrichtingen Tietjerksteradeel.
1966-1975.
Verslagen van de vergaderingen van het bestuur, 1966-1976; met
situatietekening.
Jaarverslagen over de jaren 1966-1967, begrotingen over de jaren 19671973 en jaarrekeningen over de jaren 1965-1971 van de Stichting
Zwembad Bergum, 1966-1974.
Wijziging van de statuten van de Stichting Zwembad Bergum in Statuten
voor de Stichting Zweminrichtingen Tietjerksteradeel, 1968.
Jaarverslagen over de jaren 1968-1976, begrotingen over de jaren 19741976 en jaarrekeningen over de jaren 1972-1974 van de Stichting
Zweminrichtingen Tytsjerksteradiel, 1968-1977.
Jaarverslagen van de gemeentelijke Sociale Dienst over 1971-1976.
1972-1977.
N.B. Verder informatie is te vinden in het archief van de G.S.D.

11

1 omslag.

193

Stukken betreffende de financiële controle van de administratie van de
Gemeentelijke Sociale Dienst.
1973-1976.

2.1.3.

Betrekkingen tot andere lichamen en organen.

194

Stukken betreffende het behandelen van vragen, wensen en klachten
van de verenigingen van dorpsbelangen in de gemeente.
1965-1970; met situatietekeningen.

1 pak.

195

Stukken betreffende benoeming en ontslag van onbezoldigde
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie, wonende in de gemeente.
1966-1976.

1 omslag.

196

Dossiers inzake het bevorderen van de samenwerking in regioverband
tussen de gemeenten Achtkarspelen, Opsterland, Smallingerland en
Tytsjerksteradiel.
1970-1976.

1 omslag.

2.1.4.

Bestuurs- en beheershandelingen. Bevoegdheden. Representatie.

197

Dossiers inzake de delegatie van de bevoegdheid door de
gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders tot de
benoeming van onderwijzers (geen hoofden) en kleuterleidsters.
1968, 1971.

1 omslag.

198

Stukken betreffende het gebruik maken van de dienstverlening via de
postkantoren in de gemeente voor het verlenen van gemeentediensten
aan het publiek, met name op het gebied van bevolking en burgerlijke
stand.
1971-1976

1 omslag.

199

Stukken betreffende het beschikbaar stellen van geldelijke bijdragen aan 1 omslag.
de heer A. van der Wal te Burgum als blijk van waardering voor het
belangeloos vangen van mollen in gemeentelijke sportvelden en gazons.
1974-1975.

200

Reglement betreffende het toekennen van het ereburgerschap en van
1 omslag.
de erepenning van de gemeente, met bijlagen, alsmede stukken
betreffende het verlenen van de erepenning der gemeente aan Mr. W.M.
Oppedijk van Veen, oud burgemeester.
1974, 1976.

201

Raadsbesluiten met bijlagen over het instellen van een subsidieregeling
voor verenigingen en instellingen die zich bezig houden met het
regelmatig verzamelen van oud papier alsmede het subsidiëren van het
Fries Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden en van het boek “It
Fleanende Skip” van Dr. Ype Poortinga.
1975-1977.

12

1 omslag.

1 omslag.

2.1.5.

Benodigdheden en hulpmiddelen. Automatisering.

202

Dossiers inzake het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling
“Centrum voor Automatisering Noord-Nederland (CEVAN) met stukken
over de wijziging van de regeling en benoeming van de leden.
1969-1974.

1 omslag.

203

Dossier inzake de aanschaf van een geluidsinstallatie voor de raadszaal.
1970.

1 omslag.

---

Stukken betreffende de aanschaf van diverse benodigdheden ten
behoeve van de verbouw en aanpassing van het gemeentehuis.
1970-1971; met foto’s.
Zie inventarisnummer 374.

204

Stukken betreffende het inlijsten van foto’s van oud-burgemeesters,
1 omslag.
alsmede het bestellen van (lucht)foto’s van het recreatiecentrum “It Wiid”
en van het gebied “Princenhof” te Earnewâld.
1971, 1975-1977.

205

Dossiers inzake het bevorderen van de uitgifte van dorpsgidsen voor
1 omslag.
Garyp, Gytsjerk (Trynwâlden), Hurdegaryp en Tytsjerk en van informatie
over de gemeente.
1973-1976.

206

Stukken betreffende de aanschaf van 320 tegels met afbeeldingen van
gemeentehuis en gemeentewapen bij Tichelaars Koninklijke Makkumer
Aardewerk- en Tegelfabriek en van erepenningen via de fa. Wijma en
Zn. te Burgum.
1974.

1 omslag.

207

Stukken betreffende de aanschaf van een boot (motorkruiser) voor
controledoeleinden ten behoeve van de gemeentepolitie en voor Bouwen Woningtoezicht.
1976.

1 omslag.

208

Algemene bekendmakingen en affiches.
Z.j.

1 omslag.

209

Blanco formulieren en dienstenveloppen ten behoeve van de
administratie.
Z.j.

1 omslag.

2.1.5.1.

Archief- en informatiebeheer.

210

Stukken betreffende de weigering van het college om informatie te
1 omslag.
verschaffen op grond van de Archiefwet over degenen die bezwaar
maakten tegen het bouwplan voor een schiphuis aan de Westerse Hei te
Burgum.
1969; met kaart en tekening.

211

Dossiers inzake het aanwijzen van de archiefbewaarplaats en van
archiefruimte en plannen voor de uitbreiding van de bestaande ruimte.
1969-1972, 1976; met 3 tekeningen.

13

1 omslag.

212

Archiefverordening met voorstel en toelichting.
1972.

3 stukken.

213

Register van aanwezige boekwerken, uitgegeven in de periode 17761975, in de gemeentelijke bibliotheek.
Z.j.

1 band.

2.1.6.

Eigendom en bezit
N.B. Veel aankopen en ruilingen zijn hier niet beschreven. In het verleden
zijn bij de dossiervorming veel aankopen en ook wel ruilingen geklasseerd
naar de onderwerpen. Bij bijvoorbeeld de aankoop van grond voor de
aanleg van riolering, werden de stukken gevoegd bij het onderwerp
riolering. De stukken betreffende de aankoop van grond voor de aanleg of
verbetering van wegen kwamen dan bij wegen. Meerdere rubrieken kunnen
dus onderwerpen betreffende eigendom en bezit bevatten.

2.1.6.1.

Aankoop.
Aldtsjerk.

214

Dossiers inzake de aankoop van grond en gebouwen en het verlenen
van medewerking aan de afbraak van de woningen Van Sminiaweg 69
en 71, alsmede de boerderij Eysingapaed 4.
1967-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

215

Dossiers inzake de aankoop van onroerend goed van diverse eigenaren 1 pak.
ten behoeve van de aanleg van de weg Stania State-Steenendam en
schadeloosstelling van de pachters.
1968-1974; met situatietekeningen.
Burgum.

216

Dossiers inzake de aankoop van grond en de gebouwen aan de Oude
1 omslag.
Commissieweg 1, Noordersingel 44, Schoolstraat 86/88 en Tussendijken
17 van diverse eigenaren ten behoeve van de realisering van de
bestemmingsplannen in het noorden van Burgum.
1964-1975; met situatietekeningen.

217

Dossiers inzake de aankoop van grond en de gebouwen op de percelen
Nieuwstad 2 en Molenweg 2 van diverse eigenaren, alsmede een
gedeelte van de Molenweg en de Molenvaart ten behoeve van de
realisering van het bestemmingsplan Winterswijk.
1965-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

218

Dossiers inzake de aankoop van grond en gebouwen (huisnrs. 3, 5, 7,
15/17 en 19) aan de Kloosterlaan en grond aan de Bulthuissingel,
Lauermanstraat en Fr. Bosgraafstraat van diverse eigenaren.
1968-1976; met retro-acta 1949 en 1953 en situatietekeningen.

1 omslag.

219

Dossier inzake de aankoop van grond van K.W. van der Meulen en A.
de Jong ten behoeve van de verbetering van de verbindingsweg tussen
Markt en Lageweg.
1970-1972; met tekeningen.

1 omslag.

14

Earnewâld.
220

Dossiers inzake de aankoop van grond en van de woning It Fliet 3 van
diverse eigenaren.
1965-1975; met situatietekeningen.

1 omslag.

Eastermar.
221

Dossier inzake de aankoop van Brada’s Vleesbedrijf te Leeuwarden van 1 omslag.
een perceel weiland nabij de Snakkerbuorren.
1965-1966.

222

Dossiers inzake de aankoop van gebouwen (E.M. Beimastraat 39, 41,
1 omslag.
63/65, Snakkerbuorren 2, Grote Hornstweg 7) en grond te Eastermar en
Skûlenboarch.
1965-1975; met situatietekeningen.

223

Stukken betreffende de aankoop van grond van diverse eigenaren,
alsmede enkele perceeltjes zandweg, te weten gedeelten van de
Achterweg, Middelweg en Kleine Hornstweg van het waterschap Lits en
Lauwers.
1966-1975; met situatietekeningen.

1 omslag.

N.B. 1. Deze grondtransacties werden verricht in het kader van de verbetering van het
wegtraject Eastermar-Skûlenboarch. Daartoe werd een partieel bestemmingsplan voor
het buitengebied opgestart, waarbij het traject van het wegtracé geregeld werd. Wegens
ernstige bezwaren van enige instanties werd in 1976 besloten om het partieel
bestemmingsplan niet vast te stellen, waarmee ook het besluit van 6 december 1973 tot
reconstructie van het wegvak van de baan was. Een gevolg hiervan was dat tevens het
besluit van 9 januari 1975 tot aankoop van stroken grond voor de reconstructie
ingetrokken werd. Het wegvak werd wel verbeterd, maar hierbij volgde men het
bestaande tracé.
N.B. 2. Zie tevens de inventarisnummers 1144-1146 en 744.

224

Stukken betreffende de aankoop van grondstrookjes van diverse
eigenaren ten behoeve van de verbetering van de Schoolstraat.
1973-1975; met tekeningen.

1 omslag.

Garyp.
---

Stukken betreffende de aankoop van grond van diverse eigenaren ten
behoeve van de verbetering van de Inialoane, Greate Buorren en Lytse
Buorren (aanleg trottoirs).
1967; met situatietekeningen. Zie inventarisnummer 1160.

225

Dit inventarisnummer is vervallen.

226

Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren, de
schadeloosstelling van de pachters en de aankoop van het pand Lytse
Buorren 31 van J. Hoogstins, alsmede de woningen Mounehoek 2, 4 en
6 van R.J. Wijmenga (vervolgens afgebroken).
1967-1975; met schetstekening en situatietekeningen.

15

1 omslag.

Gytsjerk.
227

Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren en de
aankoop van de gebouwen aan de Rinia van Nautaweg 32 en 33,
alsmede aan de Nieuwestraatweg 57 en 117.
1965-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

228

Dossier inzake de aankoop van grond, gelegen langs de Dr. E.
Wassenberghstrjitte van notaris W.J. Nijenhuis.
1973-1974; met 3 situatietekeningen.

1 omslag.

Hurdegaryp.
229

Dossiers inzake de aankoop van grond en de gebouwen Stationsweg
29; Burg. Drijberweg 64-66, 65, 68, 71-75; alsmede Hoeksterpaed 1.
1962-1975; met retroactum 1915 en diverse situatietekeningen.

1 pak.

230

Dossier inzake de aankoop van grond aan de Zomerweg van diverse
eigenaren ten behoeve van de aanleg van een nieuwe ijsbaan en het
schadeloos stellen van de pachters.
1971-1974; met situatietekeningen.

1 omslag.

Jistrum.
231

Dossiers inzake de aankoop van grond aan de Marwei van W. van der
Heide en aankoop van grond nabij de Joost Wiersmaweg van de
Diaconie der Hervormde Gemeente te Jistrum.
1970-1976; met retro-acta 1963, 1966 en situatietekening.

---

Dossier inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren voor de
aanleg van de Jisteboerewei naar Kootstertille.
1972-1974; met situatietekeningen.
Zie dossier 1191.

232

Dit inventarisnummer is vervallen.

1 omslag.

Mûnein.
233

Dossiers inzake de aankoop van grond van de fam. Pinto aan de Jelte
Binneswei en de aankoop van de woning Jelte Binneswei 41 van E. van
der Veen.
1968-1972; met situatietekeningen.

1 omslag.

Noardburgum.
234

Dossiers inzake de aankoop van grond aan de Veldmansweg van T.
Kloosterman en aankoop van grond van de dames De Vries en de
Stichting Op Toutenburg ten behoeve van de aanleg van een ijsbaan.
1968-1974; met situatietekeningen.

16

1 omslag.

Oentsjerk.
235

Dossiers inzake de aankoop van grond aan de Dr. Kijlstraweg van Mr. J. 1 omslag.
Bothenius Lohman en grond nabij de Rengersweg van A.K. van der
Woude.
1960-1961, 1966-1967; met situatietekeningen.
Ryptsjerk.

236

Dossiers inzake de aankoop van land van A. de Boer en de Nederlands
Hervormde Gemeente te Ryptsjerk en de aankoop van de gebouwen
Binnendijk 3, 9, 53; Tsjerkelânsreed 2 en 4 van de diverse eigenaren en
de bakkerij van de familie Wijtsma aan de Ypeysingel 2, dat vervolgens
werd afgebroken.
1968-1974; met situatietekeningen.

1 omslag.

237

Dossier inzake de aankoop van de boerderij Binnendijk 19 en land te
Ryptsjerk van de gebroeders Hoekstra, alsmede het regelen van de
schadeloosstelling van de pachter G. Riedstra.
1969-1978; met kadastrale kaarten.

1 omslag.

N.B.1 Zie tevens het archief 1977 e.v.
N.B.2 Zie tevens inventarisnummer 408.

Sumar.
238

Dossiers inzake de aankoop van land van mevr. W. Algra-Bosma en
1 omslag.
mevr. T. Sijtema-Spijkstra en de aankoop van het pand Achterweg 10-12
van W. Paulusma.
1966-1970; met situatietekeningen.

---

Dossier inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren ten
behoeve van de uitbreiding van het recreatieterrein “Klein Zwitserland”.
1966-1974; met kadastrale kaarten.
Zie inventarisnummer 1720.
Suwâld.

239

Dossiers inzake de aankoop van grond van diverse eigenaren.
1968-1971; met situatietekeningen.

1 omslag.

Tytsjerk.
240

Dossiers inzake de aankoop van grond en aankoop van de gebouwen
Woelwijk 40 en 42, Lytse Geast 75 en Zomerweg 14, 16 en 18.
1965-1976; met tekeningen.

1 omslag.

241

Dossier inzake de aankoop van grond van K.H. Witteveen voor
verbetering van de spoorwegovergang in de Buorren te Tytsjerk.
1975-1976; met kadastrale kaart en 2 tekeningen.

1 omslag.

17

2.1.6.2.

Verkoop van grond en gebouwen.
N.B. De ordening van deze rubriek is als volgt: eerst de algemene
dossiers en dan de zaakdossiers, primair per dorp en secundair
chronologisch geordend.

242

Dossier inzake de verkoop van grond onder Roodkerk, gemeente
Dantumadeel, aan de Stichting Beheer Landbouwgronden, op verzoek
van de pachter W. Vellinga.
1966-1967; met kaarten.

1 omslag.

243-247

Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein in diverse plaatsen aan de
Christelijke Woningbouwvereniging Talma te Drachten.
1967-1976; met situatie- en bestektekeningen.

5 omslagen.

243.
244.

245.
246.

247.

Verkoop bouwterreinen te Burgum-Noord-West; Gytsjerk-West en
Hurdegaryp-Zuid-West; 1967-1972; met 2 bestektekeningen en
situatietekeningen.
Verkoop bouwterreinen ten behoeve van de bouw van
bejaardenwoningen te Aldtsjerk, Burgum, Earnewâld, Eastermar, Garyp,
Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein, Noardburgum, Ryptsjerk, Sumar
en Suwâld; 1967-1974; met situatietekeningen.
Verkoop bouwterrein ten behoeve van de bouw van woningwetwoningen
te Burgum, Eastermar, Gytsjerk, Garyp, Jistrum, Noardburgum, Sumar;
1969-1972; met situatietekeningen en bestektekening .
Verkoop bouwterrein ten behoeve van de bouw van woningwet- en
premiewoningen in diverse dorpen, alsmede voor de bouw van
autoboxen te Burgum en Hurdegaryp; 1970-1976; met
situatietekeningen.
Verkoop bouwterreinen ten behoeve van de bouw van
bejaardenwoningen te Aldtsjerk, Burgum, Earnewâld, Garyp,
Hurdegaryp, Noardburgum, Ryptsjerk, Sumar en Tytsjerk; 1971-1976;
met situatietekeningen.

248

Notariële akten van rectificatie met bijlagen betreffende verkoop van
grond, waarbij de gemeente partij is.
1968-1971.

1 omslag.

249

Dossier inzake de verkoop van een perceel water, gelegen in het zgn.
Groene Stergebied, aan de gemeente Leeuwarden.
1971-1972; met kadastraal kaartje.

1 omslag.

250

Dossiers inzake het vaststellen van het beleid bij de verkoop van
bouwterreinen en grondstroken.
1973-1975.

1 omslag.

Aldtsjerk.
251

Dossiers inzake de verkoop van grondstroken en bouwterrein.
1973-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

252-253

Dossiers inzake de verkoop van gemeentewoningen.
1975-1976; met kadastrale kaarten.

2 omslagen.

252.
253.

Verkoop Eijsingapaed 18 aan R. Senneker, 1975.
Verkoop Van Sminiaweg 72 aan A. Biesma. 1975-1976.

18

Burgum.
254

Dossier inzake de verkoop van Glinstra State aan de Schoolstraat 83
aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Burgum.
1967-1970; met tekeningen.

1 omslag.

255-256

Dossiers inzake de verkoop van gemeentewoningen aan diverse
personen.
1971-1974; met kadastrale kaart en tekeningen.

2 omslagen.

255.
256.

Schoolstraat 86 en 88 (dubbele woning) aan A. Spoor, 1971-1972; met
situatie- en bouwtekening.
Lageweg 58 (publieke verkoop) aan D. Terpstra, 1974; met kadastrale
kaart.

257

Stukken betreffende de verkoop van industrieterrein aan de Ymkersstrjitte aan S. van der Meer.
1974-1975; met situatietekeningen.

1 omslag.

258

Dossier inzake de verkoop van een perceel grond, gelegen achter de
woning Noordersingel 69, aan Ing. B. Keulen.
1976; met situatietekening.

1 omslag.

Bestemmingsplan Bergum Noord-Oost.
259-263

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen in het bestemmingsplan Bergum NoordOost.
1963-1977; met situatietekeningen.
259.
260.
261.
262.
263.

4 omslagen
en 1 pak.

Akkerman, G., makelaar – Bosgra T.O.
Bosma, F. – Groot, D. de
Haitsma, Ir. W. – Procee, S.; pak.
Röffekamp, H.H. – Vrieze, R.
Wadman, R.S. – Zijlstra, W.

264

Dossier inzake de verkoop van een perceel grond gelegen tussen de
Lageweg en de G.W. Navislaan aan de arts H. van Beusekom.
1967-1968; met situatietekening.

265-274

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein in het bestemmings8 omslagen
plan Bergum Noord-Oost aan diverse bouwbedrijven, waarna overdracht en 2 pakken.
aan particulieren volgt.
1967-1975; met situatietekeningen.
265.
266.
267.
268.
269.

Bouwbedrijf Poortinga, terreinen aan de Dr. B. Hornstrasingel, Tj.H.
Haismastraat, Ferfstraat en Lauermanstraat; 1967-1975.
Bouwbedrijf Kats N.V., terreinen aan de dr. B. Hornstrasingel, Kolfbaan,
Trambaan en Tj.H. Haismastraat; 1968-1972; pak.
Aannemersbedrijf C. Tadema, terreinen aan de Joh. Falkenastraat,
1969-1971.
N.V. De Opbouw; terreinen aan de Kloosterkamp; 1970-1975.
Reitsma’s Exploitatie Mij. , terreinen aan de Dr. B. Hornstrasingel, Tj.H.
Haismastraat en Kolfbaan; 1971-1972.
19

1 omslag.

270.
271.
272.
273.
274.

Bouwbedrijf Van der Zee, terreinen aan de Joh. Falkenastraat; 19711973.
De Kinkelder’s Aannemingsbedrijf N.V., terreinen aan de Harmen
Sytstrasingel; 1971-1974.
Bouwbedrijf Van der Zee, terreinen aan de Renbaan, Trambaan en Dr.
Hornstrasingel; 1972-1973.
N.V. De Opbouw, terreinen aan de Dr. B. Hornstrasingel, Kloosterlaan,
Lauermanstraat en Ferfstraat; 1972-1975; pak.
N.V. De Opbouw; terreinen aan De Berch en Minnertshof; 1973-1975.

275

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein in het bestemmingsplan Bergum Noord-Oost aan de N.V. Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten, waarna overdracht aan verschillende particulieren volgt.
1968-1971; met situatietekeningen.

1 omslag.

276

Dossier inzake de verkoop van erfpachtsgrond aan de
bewoners/eigenaren van de woningen Harmen Sytstrasingel 22 – 40.
1972-1974; met situatietekening.

1 omslag.

N.B. Zie voor het aangaan van de overeenkomst met de constructiewerkplaats
“Bergum” aangaande de uitgifte van deze grond in erfpacht: inventarisnummer 347 uit
het archief 1949-1965.

277

Dossier inzake de verkoop aan E.J. Kortenoever, eigenaar van de
VéGé-supermarkt, van een perceel grond met klinkerbestrating ten
zuiden van het Ds. Kooiplein, ten behoeve van het maken van
opslagruimte voor lege emballage.
1974; met situatietekening.

1 omslag.

Bestemmingsplan Bergum Zuid-Oost.
278

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen in het bestemmingsplan.
1964-1976; met situatietekeningen.

1 pak.

279

Dossiers inzake de verkoop aan diverse personen, via de
Makelaarscombinatie Wijmenga en Van der Wal van bouwterreinen aan
de Kwekersstrjitte en de Talmasingel.
1972-1975; met situatietekeningen.

1 omslag.

280

Stukken betreffende de verkoop aan NV Bemy, overgenomen door het
Makelaarskantoor Akkerman en Boerema, van bouwterreinen gelegen
aan de Kuormakkersstrjitte, Min. Van den Brinklaan en Kwekersstrjitte.
1972-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

Bestemmingsplan Bergum Noord-West.
281

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen in het bestemmingsplan Noord-West.
1966-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

282-284

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein in het bestemmingsplan aan diverse bouwbedrijven, waarna overdracht aan particulieren
volgt.
1972-1977; met situatietekeningen.

3 omslagen.

20

282.
283.
284.
285

Groninger Coöperatieve Bouwonderneming U.A., terreinen aan de Burg.
Van Panhuyslaan; 1972-1975
Bouw- en Woningbureau “De Sleutel”, terreinen aan de Frisiasingel;
1974-1977
Bemog b.v., terreinen aan de Burg. Van Panhuyslaan; 1975-1976.
Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein gelegen aan de Frisiasingel 1 omslag.
aan diverse gegadigden.
1975-1977; met situatietekeningen.
Bestemmingsplan Bergum Zuid-West.

286

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen in het bestemmingsplan.
1966-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

Bestemmingsplan Bergum-Winterswijk.
287

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1975-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

Earnewâld.
288

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1966-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

289

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein aan het Eilânsgrien via 1 omslag.
Boonstra en de Jong BV aan diverse kopers.
1974-1977; met situatietekeningen.
Eastermar.

290

Dossier inzake de verkoop aan W. van der Meer van de oude
brugwachterswoning aan de Sumarderwei 5.
1966.

1 omslag.

291

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1966-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

Garyp.
292

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1966-1977; met situatietekeningen.

1 pak.

Gytsjerk.
293

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein aan Hoekstra en
Hiemstra Bouwbedrijf en aan M.P. Leemhuis, waarna later terugkoop
van deze terreinen volgt.
1965-1970, 1975; met situatietekeningen.
21

1 omslag.

294

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein gelegen aan de Dr. E. 1 omslag.
Wassenberghstrjitte, de S. Kloostermanstrjitte, de N. J. Haismastrjitte en
de Fedde Schurerstrjitte aan diverse bouwbedrijven, waarna overdracht
aan particulieren volgt.
1965-1977; met situatietekeningen.

295-297

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1965-1978; met situatietekeningen.
Annema, J. – Jong, S.J. de.
K.I. Vereniging – Stapensea, J.
Talsma, W. – Zijlstra, S.B.; omslag.

2 pakken, 1
omslag.

298

Dossier inzake de verkoop aan de Coöp. Vereniging Raiffeisenbank
Tietjerk-Hardegarijp van de onderwijzerswoning Rinia van Nautaweg
55a, alsmede een strook grond.
1970-1973; met tekeningen.

1 omslag.

299

Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen aan diverse
bouwbedrijven in het bestemmingsplan Giekerk-West, waarna de
doorverkoop volgt.
1973-1978; met situatietekeningen.

1 omslag.

300

Stukken betreffende de verkoop van een bouwterrein en het voeren van
overleg over het treffen van voorzieningen t.b.v. de bouw van de
supermarkt van W. de Haan aan de J.H. Riemersmastrjitte.
1974-1976; met plankaart en situatietekeningen.

1 omslag.

301

Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen gelegen aan de S.
Kloostermanstrjitte, Van Meijersstrjitte, de Singel en Gytsjerksterhoeke
aan Bemog BV.
1975-1978; met situatietekeningen.

1 omslag.

295.
296.
297.

Hurdegaryp.
302-304

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1965-1976; met situatietekeningen.
302.
303.
304.

305

2 pakken, 1
omslag.

Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw – Jong, M.H. de.
Kerkvoogdij Ned. Hervormde kerk te Hurdegaryp - Rijkens, J.
Schmidt, J. W. – Zomers, A.N.; omslag.
Dossiers inzake de verkoop van percelen grond op verschillende
plaatsen aan het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf te Leeuwarden ten
behoeve van de stichting van transformatorstations.
1968-1974; met situatietekeningen.

22

1 omslag.

306-309

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein in het bestemmingsplan Hardegarijp - West aan diverse bouwbedrijven, waarna overdracht
aan particulieren volgt.
1968-1978; met situatietekeningen.
306.
307.
308.
309.

3 omslagen
en 1 pak.

Nijhan N.V. (Westeromwei), 1968-1971.
Reitsma’s Exploitatie Mij. N.V. (Westeromwei, Koaikamp, Kobbeflecht),
1968-1972.
N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ( Koaikamp, Kobbeflecht,
Westeromwei), 1968-1978; pak.
N.V. Nationaal Woningbezit ( Koaikamp, Falkejacht), 1969-1975.

310

Dossiers betreffende de verkoop van grondstroken in het
bestemmingsplan Hardegarijp-Midden aan M.J. Bakker, J. Koopmans,
de Gereformeerde kerk van Hurdegaryp en P. de Winkel.
1969-1972; met situatietekeningen.

1 omslag.

311-313

Stukken betreffende de verkoop van bouwterrein in het bestemmingsplan Hardegarijp - Midden aan diverse bouwbedrijven, waarna
overdracht aan particulieren volgt.
1970-1977; met situatietekeningen.

2 omslagen
en 1 pak.

311.
312.
313.
314-315

AGO woningen N.V. (Van Helsdingenstraat, De Petten, Easteromwei en
de Dr. Plesmanstraat) en Delta Lloyd Vastgoed (Preesterlanswei),
1970-1973.
B.V. De Opbouw (Easteromwei en Sinderhoven), 1970-1977; pak.
Bohan Bouwgemeenschap N.V. (Jintewarren en Sinderhoven), 19711974.
Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen via Makelaardij H.
Meinema aan diverse gegadigden.
1970-1979; met situatietekeningen.

314.
315.

2 omslagen.

Bestemmingsplannen Hardegarijp West en Midden, 1970-1976.
Bestemmingsplan Hardegarijp Midden, 1973-1979.

316

Stukken betreffende de verkoop van de achtergelegen grondstroken aan 1 omslag.
de bewoners van de woningen Koaikamp 2 – 16 en Westeromwei 5 –
15.
1972-1973; met 2 situatietekeningen.

317

Dossiers betreffende de verkoop van bouwterrein aan de Westeromwei
aan W.J. de Vries, bouwbedrijf T. Jellema & Zn., J.G. de Vries en H. de
Vries.
1972-1974; met situatietekeningen.

318

Stukken betreffende de verkoop van grond aan diverse
1 omslag.
belanghebbenden voor de realisering van het winkelcentrum op de hoek
van de Burg. Drijberweg en de Easteromwei.
1972-1977, 1991; met situatietekeningen.

23

1 omslag.

Jistrum.
319

Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein aan de Fjildwei aan de
Kalkzandsteenfabriek Bergumermeer en een perceeltje grond aan de
Heideweg aan Sj. Van der Veen.
1972-1973; met 2 situatietekeningen.

1 omslag.

Mûnein.
320

Dossiers inzake de verkoop van grond aan het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf Friesland (PEB) en aan diverse personen.
1968-1975; met situatietekeningen.

1 omslag.

Noardburgum.
321

Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein en grondstroken aan
particulieren en instellingen.
1965-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

Oentsjerk
322-323

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en strookjes grond aan
particulieren en instellingen.
1965-1976; met situatietekeningen.
322.
323.

324-326

Akkerman, J. – Oostenbrug. L.
Postma, B. – Zijlstra, T.H.; omslag.
Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen aan aannemers- en
bouwexploitatiebedrijven en doorverkoop aan particulieren.
1968-1976; met situatietekeningen.

324.

325.
326.

1 pak, 1
omslag.

2 pakken en
1 omslag.

Aannemingsbedrijf A.P. Douma, Makelaardij L.D. Faber, Bouwbedrijf
Kiers Jr. , aannemer K.A. van der Meer, aannemer W. van der Meer,
N.V. De Opbouw, Makelaardij H. Meinema, Makelaardij F. Popma;
grond aan de Van Haersmasingel, Hofwegen, Staniasingel,
Heemstrasingel, Dr. Kijlstraweg, Andringasingel;1968-1976.
Bouwbedrijf Poortinga, grond aan de Jan de Wittstraat, 1970-1973;
omslag.
N.V. De Opbouw, grond aan de Andringasingel. Dr. Kijlstraweg en Van
Haersmasingel; 1972-1975.
Ryptsjerk.

327

Dossier inzake de verkoop van 4 bouwterreinen aan de Binnendijk aan
Projectontwikkelingsmij. Klarenbeek b.v., waarna verkoop aan J. de
Boer, H. van den Bosch, D. van der Schaaf en W. Tjittes.
1976-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

Sumar.
328

Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein en grondstroken aan
particulieren en instellingen.
1966-1977; met situatietekeningen.

24

1 omslag.

Suwâld.
329

Dossiers inzake de verkoop van bouwterreinen en grondstroken aan
Jarino b.v., particulieren en het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf, alsmede
de verkoop van een gedeelte opvaart ten noorden van het pand
Kerkbuurt 22 aan R. van der Veen.
1972-1977.

----

Stukken betreffende de verkoop in huurkoop van weiland, gelegen aan
de Aldemiede, aan J. de Vries.
1976-1978.
Zie inventarisnummer 1659.

1 omslag.

Tytsjerk.
330-331

Dossiers inzake de verkoop van bouwterrein en grondstroken aan
particulieren en instellingen.
1962-1977; met situatietekeningen.
Akker, P. van den – Kwant, H.
Lettinga, K. – Visser, F.

2 pakken.

332

Stukken betreffende de verkoop van bouwterreinen aan aannemers- en
bouwexploitatiebedrijven, waarna doorverkoop aan particulieren
(Reidfjild, Toutenburgleane, Elzekamp, Jachtfjild, Boskleane,
Wylgekamp) volgt.
1970-1976; met situatietekeningen.

1pak.

333

Dossier inzake de verkoop van het oude schoolgebouw voor het
bijzonder lager onderwijs, Buorren 46, aan de Kerkvoogdij der
Hervormde Gemeente te Tytsjerk.
1973-1976; met kadastraal kaartje en situatietekening.

1 omslag.

330.
331.

Wyns.
334

Stukken betreffende de verkoop van twee perceeltjes grond ten
noordoosten van de woning Wyns no. 32 aan E. Cornelisse.
1974-1975; met situatietekening.

2.1.6.3.

Ruiling.

335

Dossiers inzake de ruiling van onroerend goed met diverse eigenaren op 1 pak.
verschillende plaatsen in de gemeente.
1965-1976; met situatietekeningen.

336

Dossier inzake de ruil met de Nederlands Hervormde Gemeente te
Ryptsjerk van grond ten zuiden van en aan de Slachtedijk tegen
gemeentelijk plantmateriaal ten behoeve van bochtverbetering.
1967; met tekening.

---

Dossier inzake de ruil van grond met diverse eigenaren en van de
verwerving van het pand Hillamaweg 3 in het kader van de omlegging
van Rijksweg 43A door Burgum.
1969-1978; met situatietekeningen.
Zie het archief 1977-1986.

25

1 omslag.

1 omslag.

2.1.6.4.

Schenking. Verkrijging en verlies van eigendommen op andere
wijze.

337

Stukken betreffende het in dank aanvaarden van de geldelijke
schenkingen door de Nederlandse Thermo-Chemische Fabrieken te
Sumar en de besteding hiervan.
1967-1975.

1 omslag.

338

Uitgaande bedankbrief aan Th. Bottinga naar aanleiding van diens brief
waarin hij de sabel van zijn grootvader (veldwachter) en drie
geschiedenisboekjes ten geschenke biedt.
1968-1969; afschriften.

2 stukken.

339

Uitgaande bedankbrief aan Mr. G.A. Bontekoe voor diens schenking van 1 stuk.
een verzameling foto’s over deze gemeente, gemaakt door wijlen dokter
Bontekoe te Hurdegaryp.
1969.

340

Uitgaande brief aan de heer Inspecteur der Registratie en Successie te 2 stukken.
Leeuwarden met verzoek om informatie of de schenking van fl. 100.000,
door een inwoner van de gemeente t.b.v. de bouw van een overdekt
zwembad te Burgum, is vrijgesteld van het recht van schenking; met
antwoord.
1974.

341

Nota’s van Gemeentewerken met het advies om gemeentelijke mede1 omslag.
eigendommen in percelen in de kadastrale gemeenten Bergum, Giekerk,
Hardegarijp en Oostermeer te verkopen of om niet over te dragen.
1974; met kadastrale kaarten.

342

Dossier inzake de overdracht van het gemeente-eigendom Stateheide 8, 1 omslag.
Noardburgum aan S.J. Boskma ten gevolge van verjaring.
1974; met kadastrale kaart.

343

Raadsbesluit met bijlagen om de schenking van de Nederlandse
zwerfstenen verzameling door de heer L.B. Bos in dank te aanvaarden.
1975.

3 stukken.

344

Dossier inzake het verkrijgen van een schenking door de Coöperatieve
Spaarbank “ Trynwâlden” U.A. ten behoeve van het zwembad te
Gytsjerk.
1975.

1 omslag.

2.1.6.5.

Zakelijke en andere rechten.

345

Dossier inzake de ontbinding van de pachtovereenkomst en het geschil
over de schadeloosstelling met ir. J.P. Haisma, exploitant van een
aardappelveredelingsbedrijf te Burgum.
1963-1969; met kaart.

1 omslag.

346

Dossier inzake het geschil met de fa. A.G. Bosgra over de
pachtbeëindiging van een perceel boomkwekerijland, gelegen naast de
uloschool aan de Schoolstraat te Burgum (Pastorieland).
1967-1970, 1975; met situatietekeningen.

1 omslag

26

347

Dossiers inzake het vestigen van een erfdienstbaarheid met diverse
personen en instellingen op verschillende plaatsen.
1967-1977; met tekeningen.

1 omslag.

348

Principebesluit om L. Dijkstra het recht te verlenen om eventueel een
warenhuis te bouwen op gemeentegrond gelegen aan de Du Tourslaan
te Noardburgum; met bijlagen.
1968; met 2 tekeningen.

1 omslag.

349

Dossier inzake de afkoop van grondrente, gevestigd ten laste van de te
Wyns gelegen percelen kadastraal bekend gemeente Giekerk, sectie A,
no.’s 717 en 718.
1969; met situatietekening.

1 omslag.

---

Dossier inzake de regeling van de schadeloosstelling van pachter G.
Riedstra wegens verkoop van de boerderij Binnendijk 19 en land te
Ryptsjerk, alsmede de verpachting van land aan deze.
1969-1976. Zie inventarisnummer 237.

350

Dossier inzake het opnemen van een kettingbeding in akten van aan- en 1 omslag.
verkoop ten behoeve van de bescherming van hoofdtransportleidingen,
welke door bouwterreinen lopen.
1972-1973

351

Dossier inzake de afkoop van het onderhoud van 200 meter afrastering
aan de noordzijde van de Daniël Bouweswei, langs het eigendom van
R.O. Hoekstra.
1973; met kaartje.

2.1.6.6.

Gebruik en beheer van eigendommen.

352-353

Dossiers inzake het bouwrijp maken van gronden in de gemeente.
1965-1976; met tekeningen.
352.

1965-1970.

353.

1 omslag.

2 omslagen.

1971-1976.

354

Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met de fa. Grebe en 1 omslag.
Zoon inzake de overdracht van een gedeelte van de Rietlandsvaart en
een gedeelte gemeentegrond, kadastraal bekend gem. Hardegarijp,
sectie A, nr. 4212 in ruil voor het bouwrijp maken van de
bestemmingsplannen “Hardegarijp–West” en “Hardegarijp-Midden”
alsmede de uitvoering van de werkzaamheden van het bouwrijp maken.
1966-1971; met tekeningen.

355-365

Dossiers inzake het vaststellen van de exploitatiebegrotingen en
vaststelling van de verkoopprijzen van de gronden in de diverse
uitbreidingsplannen.
1966-1976; met tekeningen.
355.
356.
357.
358.
359.

Aldtsjerk.
Burgum, bestemmingsplan Noord-Oost.
Burgum, bestemmingsplan Zuid-Oost.
Burgum, bestemmingsplannen Noord-West, ZuidWest, Industrieterrein en Winterswijk.
Earnewâld, Eastermar, Garyp.
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1976.
1967-1974.
1967-1975.
1966-1976.
1966-1976.

11 omslagen.

360.
361.
362.
363.
364.
365.

Gytsjerk.
Hurdegaryp.
Jistrum, Mûnein, Noardburgum, Oentsjerk.
Oentsjerk.
Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Wyns.
Tytsjerk.

1969-1976.
1966-1976.
1966-1974.
1966-1973.
1968-1976.
1968-1974.

366

Notitie over het verzoek van W. Talman te Burgum of het vaandel van de 1 stuk.
B.V.L. door de gemeente kan worden bewaard.
1968.

367

Stukken betreffende het verzekeren van kunstvoorwerpen, aanwezig op
het gemeentehuis, tegen brand en diefstal.
1972-1973.

1 omslag.

368

Dossiers inzake de vaststelling en vervolgens de verhoging van de
minimum verkoopprijzen van bouwterreinen.
1974-1975.

1 omslag.

2.1.6.6.1.

Gemeentehuis, gebouwen en terreinen gemeentewerken.

369-371

Dossiers inzake de concentratie van gemeentewerken en de bouw van
de dienstgebouwen aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 8 te
Burgum.
1962-1974; met tekeningen.
369.
370.
371.

1 pak en 2
omslagen

Plannen en Besluitvorming over de concentratie en de bouw van de
dienstgebouwen, alsmede bestek en tekeningen van de werkplaatsen,
garages en magazijnruimten, 1962-1968; pak.
Aanbesteding, gunning en inrichting van de werkplaatsen c.a., 19681970.
Besluitvorming alsmede bouw en inrichting van het kantoorgebouw voor
gemeentewerken aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 8, 19711974.

372

Stukken betreffende de verbouw, exploitatie en het onderhoud van de
overige gebouwen in gebruik bij gemeentewerken, alsmede de aanleg
van waterleiding in de gemeentelijke kweektuin.
1966-1974.

1 omslag.

373-374

Dossier inzake de uitbreiding van het gemeentehuis met een vleugel in
zuidelijke richting en verbouw en aanpassing van het bestaande
gebouw.
1967-1971; met tekeningen.

2 omslagen.

N.B. Door de nieuwe uitbreiding van het gemeentehuis in 1984 is deze uitbreiding weer
gesloopt.

373.
374.

Plan, aanbesteding en gunning inzake de uitbreiding, 1967-1970.
Verbouw en aanpassing van het bestaande gebouw, alsmede van de
toegangsweg en parkeerterrein en aanschaf van diverse benodigdheden
voor nieuwbouw en bestaand gebouw, 1969-1971; inclusief foto’s
meubilair.
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375

Dossiers inzake het aanbrengen van verbeteringen in het bestaande
gebouw en de nieuwbouw, alsmede het plaatsen van vlaggenmasten
voor het gemeentehuis.
1967-1976; met tekening.

1 omslag.

376-377

Dossiers inzake pogingen om schadevergoeding te verkrijgen van de
Frauderisico-onderlinge van Gemeenten (F.O.G.) voor de gevolgen van
inbraak in gemeentelijke dienstgebouwen.
1970-1971, 1974-1975.

2 omslagen.

376.
377.

Inbraak op de afdeling bevolking van de gemeentelijke secretarie, 19701971.
Inbraken in de herfst van 1974 in het gebouw van gemeentewerken,
1974-1975.

378

Dossier inzake de uitbreiding van de trouwzaal in het gemeentehuis.
1972; met 3 tekeningen.

379-380

Dossier inzake de verbouw en aanpassing van de raadzaal, de kelder in 2 omslagen.
de nieuwbouw van 1970 en de kamer van de secretaris.
1974-1975; met tekeningen.
379.
380.

1 omslag.

Plannen en besluitvorming (geen verbouw/inrichting kelder).
Aanbesteding en gunning.

381

Raadsbesluit met bijlagen om een opslagterrein voor snoeisel en
hekkelafval ten behoeve van Gemeentewerken aan te leggen aan de
Solcamastraat te Sumar.
1976; met tekening.

2.1.6.6.2.

Gemeentewoningen, gemeentelijke kerktorens.

382

Stukken betreffende het beheer, de ontruiming en afbraak van de
boerderij Knilles Wytzeswei 12 te Sumar en schadeloosstelling aan de
pachter M. de Boer.
1958-1969, met retroactum 1955; met 2 plattegronden.

383-400

Stukken betreffende de exploitatie, het aanbrengen van verbeteringen
18 omslagen.
en treffen van voorzieningen met betrekking tot gemeentelijke woningen.
1964 – 1978; met tekeningen.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.

Hillamaweg 6, Burgum, 1964-1970, 1977.
Jelte Binneswei 24 en 26, Mûnein, 1965-1970.
Van Sminiaweg 83, Aldtsjerk, 1965-1972.
Koningin Julianastraat, 1, 3, 9 en 11, Burgum, 1965-1978.
Buorren 19, Tytsjerk, 1966-1969; met tekening.
Hoeksterpaed 9+11 (voorheen 3+5; het zgn. Gaeleslotsje)1966-1970.
G.W. Navislaan 4, Burgum, 1966-1976.
Pr. Irenestraat 35, Burgum, 1966-1976.
Wiidswei 12, Earnewâld (onderwijzerswoning), 1966-1976; met tekening.
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3 stukken.

1 omslag.

392.

Sumarderwei 8, Eastermar (brugwachterswoning), 1966-1976.

393.
394.
395.

Du Tourslaan 1, Noardburgum, 1967-1971.
Lytse Buorren 18, Sumar, 1968-1974.
Rijksstraatweg 36, Noardburgum (schoolwoning), 1969, 1971; met
tekening.
Nieuwestraatweg 16, Gytsjerk, 1969-1972 (1977)
Du Tourslaan 2, Noardburgum, 1972.
Wyns 8b, Wyns (onderwijzerswoning), 1972.
Buurtlaan 1, Jistrum (onderwijzerswoning) 1972-1975.
G.W. Navislaan 2, Burgum, 1972-1978.

396.
397.
398.
399.
400.
401-402

Stukken betreffende de exploitatie en het treffen van voorzieningen en
aanbrengen van verbeteringen m.b.t. de dubbele woning Slachtedijk 2/4
te Hurdegaryp.
1965-1976; met tekening.
401.

403

Slachtedijk 2.

402.

2 omslagen.

Slachtedijk 4.

Dossiers inzake de verbetering van het pand Schoolstraat 102 te
Burgum, de verhuur aan J. Pebesma en het vervolgens bestemmen en
inrichten van de boerderij als g.s.w.-werkplaats.
1966-1975.

1 omslag.

N.B. Na deze periode is de boerderij verhuurd aan de St. Sociaal Cultureel Werk te
Burgum en als jongerencentrum “Kiehool” in gebruik.

404

Dossiers inzake de verbetering en uiteindelijke afbraak van de woning
Dr. Prinsweg 1 (v.m. tramstation) te Sumar.
1966-1975.

1 omslag.

405

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de samenvoeging en 1 omslag.
verbouwing van de woningen Wyns 36 en 37.
1967-1974; met tekening.

406

Stukken betreffende de verhuur van de ambtswoning G.W. Navislaan 10 1 omslag.
van de gemeentesecretaris aan de directeur gemeentewerken J.
Bootsma en het aanbrengen van verbeteringen aan de woning.
1967-1976.

407

Dossiers inzake het onderhoud en vergoeding van diverse werkzaamheden ten behoeve van de gemeentelijke kerktorens te Burgum en
Jistrum.
1969-1975.

1 omslag.

408

Stukken betreffende de verhuur van de boerderij Binnendijk 53 aan G.
Riedstra en het tot wederopzegging verlenen van toestemming aan J.
Straatsma om een hok op het erf te mogen bouwen.
1969 – 1975; met situatietekening.

1 omslag.

N.B. Zie tevens inventarisnummer 237.

409

Stukken betreffende de verhuur van de woning Piet Miedemaweg 1 te
Earnewâld aan P. Wester.
1969-1976.
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1 omslag.

410

Dossiers inzake de verbouw en verbetering van de beheerderswoning
van “De Pleats” aan de Schoolstraat 84 te Burgum.
1970-1974; met 2 tekeningen.

1 omslag.

411

Stukken betreffende het beschikbaar stellen van de onderwijzerswoning
Schoolstraat 103 te Burgum ten behoeve van de Stichting
Peuterspeelplaats en het open jeugdwerk.
1970-1974.

1 omslag.

412

Dossier inzake het bepalen van een standpunt met betrekking tot de
eigendomskwestie van de torens van de Nederlandse Hervormde
kerken in de Trynwâlden en Wyns.
1970-1975.

1 omslag.

413

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
schoolwoning W. Dijkstrastrjitte 56 te Gytsjerk.
1971-1972; met 3 tekeningen.

1 omslag.

414

Dossier inzake de verbouw van de ambtswoning van de burgemeester
aan de G.W. Navislaan 22.
1971-1972; met plattegrond.

1 omslag.

415

Dossier inzake het weigeren om gevolg te geven aan de verzoeken om
de woning Binnendijk 9 te Ryptsjerk te handhaven en de gunning tot
afbraak.
1972-1977, met kaart en bouwtekening.

1 omslag.

416

Dossier inzake de verbetering van de woning Raadhuisweg 2 ten
behoeve van de verhuur aan de gemeentebode IJ. Koopman en de
aankoop van de op het erf staande garage.
1973.

1 omslag.

417

Dossiers inzake de pogingen om huurpenningen te verkrijgen voor het
1 omslag.
gebruik van de woning Nieuwstad 2 te Burgum, alsmede de afbraak van
twee loodsen op het erf.
1976.

2.1.7.

Belastingen.
N.B. De belastingverordeningen zijn zoveel mogelijk naar doel
geklasseerd. Verordeningen waarbij dit niet mogelijk was, zijn in deze
rubriek ondergebracht.

418

Verordening tot heffing en invordering van een straatbelasting, met
wijzigingen en bijlagen.
1966-1972.

419

Verordening op de heffing van opcenten op de grondbelasting 1971 en
1 omslag.
stukken betreffende het informeren van de Inspecteur der Registratie en
Successie over de heffing van opcenten op de grondbelasting.
1966-1973.

420

Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op de
honden, met bijlagen en wijziging, alsmede de vaststelling van de aangiftebiljetten.
1966-1974.
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1 omslag.

1 omslag.

421

Verordening op de heffing en invordering van leges, met wijzigingen en 1 omslag.
bijlagen.
1966-1976.

422

Verordening op de heffing van opcenten op de personele belasting 1971 1 omslag.
en stukken betreffende het informeren van de Inspecteur der Registratie
en Successie over de heffing van opcenten.
1968-1974.

423

Raadsbesluit om de verordening tot heffing en invordering van een
vermakelijkheidsbelasting in te trekken, met Koninklijk Besluit.
1971.

2 stukken.

424

Dossiers inzake de vaststelling van de verordening woonforensenbelasting, de wijzigingen hierop en de vaststelling van de aangiftebiljetten.
1971-1972, 1975.

1 omslag.

N.B. Bevat tevens een overzicht van de tweede woningen en de zomerhuisjes in de
gemeente.

425

Dossier inzake het invoeren van een belasting op onroerend goed
(O.G.B.) en het vaststellen van het tarief.
1973-1976.

1 omslag.

426

Verordening op de heffing en invordering van belastingen op onroerend
goed (O.G.B.) met bijlagen.
1973-1975.

1 omslag.

427

Verordening op de heffing en invordering van een baatbelasting wegens 1 omslag.
verbetering/verharding van een gedeelte van de Oosterdijk te Ryptsjerk,
met bijlagen.
1975-1976; met tekening.

428

Besluit van de gemeenteraad tot wijziging van de redactie en/of tarieven 1 omslag.
m.b.t. diverse belastingverordeningen, met bijlagen.
1976.

2.1.8.
2.1.8.1.

Financiën.
Beheer en organisatie van de financiële administratie.

429

Stukken betreffende de overschrijving van de inschrijvingen van
Maatschappelijk Hulpbetoon in Tietjerksteradeel in het Grootboek der
Nationale Schuld op naam van de gemeente.
1967.

1 omslag.

430

Algemene Rekening-courantovereenkomst met de N.V. Bank voor
Nederlandsche Gemeenten, met bijlagen.
1968-1969.

1 omslag.
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2.1.8.2.

Financiële planning en verantwoording.

431-450

Begrotingen met memorie van toelichting, wijzigingen en bijlagen.
Over de jaren 1966 – 1976.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.

451-460

1966.
1967.
1968; begroting met bijlagen.
1968; begrotingswijzigingen.
1969; begroting met bijlagen.
1969; begrotingswijzigingen.
1970; begroting met bijlagen.
1970; begrotingswijzigingen.
1971; begroting met bijlagen.
1971; begrotingswijzigingen.

441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

1972; begroting met bijlagen.
1972; begrotingswijzigingen,
1973; begroting met bijlagen.
1973; begrotingswijzigingen.
1974; begroting met bijlagen.
1974; begrotingswijzigingen.
1975; begroting met bijlagen.
1975; begrotingswijzigingen.
1976; begroting met bijlagen.
1976; begrotingswijzigingen.

Secretarieregisters van inkomsten.
1966 – 1971.
451.
452.
453.
454.
455.

461-481

1966.
1967.
1968, band I.
1968, band II.
1969, band I.

456.
457.
458.
459.
460.

10 banden.
1969, band II.
1970, band I.
1970, band II.
1971, band I.
1971, band II.

Secretarieregisters van uitgaven.
1966 – 1971.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.

1966, band I.
1966, band II.
1967, band I.
1967, band II.
1967, band III.
1968, band I.
1968, band I.
1968, band II.
1968, band III.
1969, band I.
1969, band II.

472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.

20 pakken.

21 banden.
1969, band III.
1969, band IV,
1970, band I.
1970, band II.
1970, band III.
1971, band I.
1971, band II.
1971, band III.
1971, band IV.
1971, band V.

482

Grootboekkaarten van inkomsten en uitgaven.
1972 – 1976.

1 kaartsysteem.

483-493

Gemeenterekeningen met bijlagen.
Over de jaren 1966 – 1976.

11 pakken.

483.
484.
485.
486.
487.
488.

1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.

489.
490.
491.
492.
493.

1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

N.B. De rekeningen van de gemeentelijke diensten en bedrijven over 1975 ontbreken.
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494

Dossiers inzake het aanbieden en het onderzoeken van, alsmede het
voeren van correspondentie over de jaarrekeningen uit de periode 1961
tot en met 1974.
1967–1977.

2.1.9.
2.1.9.1
2.1.9.1.1

Personeel.
Personeel – collectief.
Rechten van het personeel. Rechtspositie.

495-498

Stukken betreffende het voeren van georganiseerd overleg voor de
ambtenaren.
1947-1978.
495.
496.
497.
498.

1 omslag.

3 omslagen
en 1 katern.

Presentielijst voor de vergadering van de Commissie voor
Georganiseerd overleg, 1947, november 5 – 1978, april 18; katern.
Vergaderstukken van de Commissie, 1966-1976.
Benoeming voorzitter, secretaris en leden, waaronder de
vertegenwoordigers van de ambtenarenbonden, 1966-1976.
Nieuwe Overlegverordening met drie wijzigingen en bijlagen, 1968,
1975-1976.

499

Spaarverordening 1966 en de Verordening tot toekenning van spaarpremies aan het gemeentepersoneel, met bijlagen.
1965, 1968.

1 omslag.

500

Dossiers inzake de invoering van een vergoedingsregeling voor het
gebruik van koffie of een andere consumptie door personeelsleden en
wijziging van de kledingtoelageregeling voor werklieden.
1966, 1969.

1 omslag.

501

Dossiers inzake het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren (I.Z.A.) ten behoeve van
het personeel in dienst van de gemeenten in Friesland.
1966-1969.

1 omslag.

502

Verordening, regelende de bezoldiging van gemeenteambtenaren, ten
aanzien van wie werkclassificatie wordt toegepast, met bijlagen en
wijzigingen.
1966-1970.

1 omslag.

503

Verordening, regelende de bezoldiging van de ambtenaren en
bedienden in dienst der gemeente en van de Stichting Rust- en
Verzorgingshuizen der gemeente met bijlagen en wijzigingen.
1966-1976.

1 omslag.

504

Verordening Financieringsregeling huisvesting ambtenaren met wijziging 1 omslag.
en bijlagen, alsmede de Algemene garantievoorwaarden
financieringsregeling huisvesting ambtenaren.
1968.

505

Nieuwe Verplaatsingskostenverordening met wijzigingen en bijlagen.
1969, 1975-1976.
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1 omslag.

506

Stukken betreffende het al dan niet verlenen van een toelage voor het
bezit van diploma’s m.b.t. de Friese taal en bevordering van het geven
van cursussen Fries voor gemeenteambtenaren.
1971-1975.

1 omslag.

507

Raadsbesluiten met bijlagen inzake het toekennen van presentiegeld aan ambtenaren
die buiten de normale diensttijd commissievergaderingen moeten bijwonen.

1 omslag.

1974-1975.
508

Raadsbesluit met voorstel tot vaststelling van de verordening, regelende 2 stukken.
het toekennen van een tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten
aan enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers.
1975.

509

Dossiers inzake het vaststellen en wijzigen van het Algemeen
Ambtenarenreglement.
1975-1976.

1 omslag.

510

Arbeidsovereenkomstenverordening met wijziging en bijlagen.
1975-1976.

1 omslag.

511

Uitkeringsverordening met wijziging en bijlagen.
1975-1976.

1 omslag.

512

Wachtgeldverordening met wijziging en bijlagen.
1975-1976.

1 omslag.

513-514

Stukken betreffende het instellen van gemeentelijke medezeggenschapscommissies, voor de Gemeentesecretarie en Gemeentewerken.
1975-1976.

2 omslagen.

513.
514.

Verordening op de medezeggenschapscommissies (Reglement
Medezeggenschap) met bijlagen, 1975.
Samenstelling en verslagen van de medezeggenschapscommissies,
1976.

2.1.9.1.2.

Overige personeelsaangelegenheden.

515

Instructies voor ambtenaren bouw- en woningtoezicht, en voor de
personeelsfunctionaris, alsmede instructies voor het schoonhouden van
gebouwen van de gemeentelijke kleuter- en lagere scholen, alsmede
gymnastieklokalen.
1967-1975.

1 omslag.

516

Dossier inzake het besluit tot deelname aan de gemeenschappelijke
regeling “Bestuursschool Friesland”.
1968, 1970.

1 omslag.

517

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan Personeelsvereniging “Efkes Lins” voor o.m. aanschaf van sporttenue en stukken
betreffende het orgaan van de P.V. genaamd “Ekstra Periodiek”.
1969-1974; met tekeningen van het sporttenue.

1 omslag.

518-519

Dossiers inzake de beëindiging van het dienstverband van enige
personeelsleden wegens overgang naar de provincie Friesland of naar

2 omslagen.
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de Chr. Woningbouwvereniging Talma.
1970-1974.
518.
519.

520

Detachering enige personeelsleden bij de Christelijke Woningbouwvereniging Talma wegens overname van het gemeentelijk woningbezit,
1970-1972.
Overgang van K. Dijkman en A.J. Wanrooij, personeelsleden van de
zuiveringsinstallatie van Sumar, naar de provincie, wegens de
overdracht van het zuiveringsbeheer, 1973-1974.
Stukken betreffende de periodiek “Informatiekriebels”, het
personeelsorgaan van Gemeentewerken.
1974-1976.

1 omslag.

N.B. Soms ook onder de naam “Informatiekrabbels”. Overigens incompleet.

2.1.9.2.

Personeel – individueel.
N.B. Zie voor de persoonsdossiers van de burgemeesters onder rubriek
2.1.2.2.

521-522

Persoonsdossiers inzake de benoeming, het functioneren en het ontslag 02 omslagen.
van individuele personeelsleden.
1944 – 1976.
N.B.1. De omslagen zijn alfabetisch geordend op naam van het personeelslid. De
periode tussen aanstelling en ontslag is tussen haakjes vermeld.
N.B.2. Alleen een selectie met daarin personen die men belangrijk voor de gemeentelijke
organisatie achtte, is bewaard gebleven.
N.B.3. Het persoonsdossier van de heer Theewis is op grond van de Archiefwet 1995,
artikel 15, lid 1, niet openbaar tot het jaar 2032.

---.

Bieleveld, B.

gemeentesecretaris en ambtenaar van de
Burgerlijke Stand (1949-1969). Zie het archief 19491965.

---

Bootsma, J.

directeur Gemeentewerken (1966-1988). Zie het
archief 1977-1986.

521.

Brands, Joh.

directeur (hoofd) openbare ULO-school te Burgum
(1944-1971).

---.

Dijk, R. van

commies ter secretarie en bevorderaar van de Friese
taal (1937-1980). Zie het archief 1977-1986.

---.

Formsma, R.

chef Financiën en gemeenteontvanger.
Gemeentesecretaris van 1968-1978; Zie het archief
1977-1986.

---.

Geus, D. de

commies-chef, chef afdeling Sociale Zaken (19521966). Zie het archief 1949-1965.

522.

Theewis, B.

directeur openbare MAVO te Burgum (1971-1976).
N.B. Niet openbaar op grond van de Archiefwet 1995, artikel
15, lid 1 tot het jaar 2032.

---.

Veenstra, R.K.

armmeester en huismeester Rust- en
Verzorgingshuizen, later directeur rusthuis “’t Hoge
Huys” te Burgum (1945-1972). Zie inventarisnr. 148.

36

---.

523

Veerbeek, H.

commies-chef in algemene dienst, referendaris,
loco-secretaris (1954-1968). Zie het archief 19491965.

Dossier inzake het verlenen van goedkeuring om Mevr. S. Hoekstra aan 1 omslag.
te stellen als gezinsverzorgster bijzonder maatschappelijk gezinswerk in
dienst van de afdeling Sociale Zaken.
1967.
N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 zijn deze stukken niet openbaar
tot het jaar 2043.

524

Legitimatiebewijzen van de maatschappelijk werkers Grietje R. Boringa
en Hijlke van der Wal.
1967; met foto’s.

2.2.
2.2.1.
---

TAAKUITVOERING
Kadaster.
Kadastrale registers en kaarten.
1966- 1976.
Voor wat betreft de kadastrale gegevens: de Registers, nr. 71, houdende
verwijzing van de nummers der percelen naar de artikelen van de
perceelsgewijze legger (= eigenaren), waarop zij voorkomen; de
Perceelsgewijze kadastrale Leggers, model nr. 84, (artikelboeken); de
Aanwijzende Tafels der grondeigenaren en hun ongebouwde en
gebouwde eigendommen; alsmede de alfabetische Naamlijsten op de
perceelsgewijze kadastrale legger (no. 85); alle betrekking hebbend op de
kadastrale gemeenten Bergum, Giekerk, Hardegarijp en Oostermeer
worden apart beschreven in een archiefinventaris. Hier hoort ook een
afzonderlijke verzameling kadastrale kaarten bij. Deze serie kadastrale
stukken omvat het tijdvak van circa 1832 tot ca. 1984.

2.2.2.

Openbare orde.

525

Dossier inzake de vergeefse poging om een woonschepenhaven bij de
Monnikenweg te Suwâld aan te leggen wegens moeilijkheden bij de
grondaankoop.
1964-1967; met (situatie)tekeningen.

1 omslag.

526

Verordening betreffende het plaatsen van benzinepompen op of aan de
openbare weg met bijlagen.
1966.

1 omslag.

527

Dossiers inzake de vaststelling, wijziging en bijwerking van de Algemene 1 omslag.
Politieverordening (APV).
1966-1974.

---

Vergunningen met bijbehorende correspondentie voor het hebben van
benzineverkooppunten en tankstations in de gemeente.
1966-1975.
Zie het Hinderwetarchief/Wet Milieubeheer vanaf 1966 op de afd. MBB.
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2 stukken.

528

Verordening op de heffing en invordering van gelden voor het aanhouden, opbrengen, in bewaring houden en voeden van dieren, met
wijziging, evenals stukken betreffende de aanwijzing van schutstallen te
Jistrum, Suwâld, Eastermar, Sumar, Burgum en Gytsjerk.
1966-1976.

1 omslag.

529

Dossier inzake de vaststelling van de dansverordening.
1967-1968.

1 omslag.

530-531

Dossiers inzake het beheren en treffen van diverse voorzieningen m.b.t.
het woonwagenkamp aan de Oude Commissieweg te Burgum, alsmede
het bouwen van een nieuw woonwagencentrum aldaar.
1967-1977; met tekeningen en (kadastrale) kaarten.

2 omslagen.

530.
531.

Beheer, w.o. instructie voor de toezichthouder, onderhoud en
verbetering van het woonwagenkamp, 1967-1976.
Bouw en inrichting van een nieuw woonwagencentrum, grotendeels ten
westen van het bestaande centrum alsmede de verkoop van de grond
aan het Woonwagenschap Friesland met de vestiging van een
erfdienstbaarheid voor de rioolpersleiding, 1973-1977.

532

Verordening op de horecabedrijven en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen alsmede op het houden van openbare vermakelijkheden, samenkomsten enz. in de gemeente, met raadsvoorstel.
1968.

1 omslag.

533

Dossiers inzake het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling tot
stichting en exploitatie van een regionaal woonwagencentrum, later
Woonwagenschap Friesland, met stukken over de wijzigingen van de
regeling en benoeming van de leden.
1969-1976.

1 omslag.

2.2.3.
2.2.3.1.

Burgerlijke Stand, bevolking en verkiezingen.
Burgerlijke Stand.

534

Tienjaarlijkse tafel, alfabetische naamindices op de registers van de
burgerlijke stand.
1961 – 1970.

1 band.

N.B. Zie voor de tienjaarlijkse tafel van 1971-1980 het archief 1977 e.v.

535-545

Registers van de Burgerlijke Stand, bevattende de akten van geboorten, 11 banden.
huwelijken en echtscheidingen en overlijden met alfabetische klappers.
1966 – 1976.
N.B. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basis Administratie zijn deze
inventarisnummers gedurende bepaalde tijd van openbaarheid uitgesloten.

535.
536.
537.
538.
546-556

1966.
1967.
1968.
1969.

539.
540.
541.
542.

1970.
1971.
1972.
1973.

543.
544.
545.

1974.
1975.
1976.

Registers voor het inschrijven der akten van huwelijksaangiften.
1966 – 1976.
N.B. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie zijn deze
inventarisnummers gedurende bepaalde tijd van openbaarheid uitgesloten.
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11 delen.

546.
547.
548.
549.
557-567

1966.
1967.
1968.
1969

550.
551.
552.
553.

1970.
1971.
1972.
1973.

554.
555.
556.

1974.
1975.
1976.

Registers van huwelijkstoestemmingen.
1966 – 1976.

11 delen.

N.B. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie zijn deze
inventarisnummers gedurende bepaalde tijd van openbaarheid uitgesloten.

557.
558.
559.
560.

1966.
1967.
1968.
1969.

561.
562.
563.
564.

1970.
1971.
1972.
1973.

565.
566.
567.

1974.
1975.
1976.

568-571

Deze inventarisnummers zijn vervallen.

572

Dossiers inzake de aanschaf van luxe trouwboekjes, toga’s voor de
ambtenaren van de burgerlijke stand alsmede een kast voor het
opbergen van de toga’s.
1967-1972; met foto toga.

1 omslag.

573

Organisatie-Verordening Burgerlijke Stand in de gemeente
Tietjerksteradeel met raadsvoorstel.
1971.

2 stukken.

574

Raadsbesluiten met bijlagen inzake de benoeming en het ontslag van
Jan van Wilsum als ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
1975, 1985.

1 omslag.

2.2.3.2.

Bevolking.

---

“Archiefregister”, registers met afschriften van persoonskaarten van
vertrokken en overleden personen.
1938 – 1966.
Zie voor deze registers het archief 1949-1965, de inventarisnummers
620-698. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie zijn
deze stukken echter gedurende bepaalde tijd niet openbaar.

---

Woningkaartenregister van afgebroken panden, van woningen die
samengevoegd zijn en van woonschepen en woningen die een andere
bestemming verkregen hebben (recreatiewoningen).
1938-ca. 1994.
Zie voor dit kaartsysteem het archief 1987-1996.

---

Alfabetisch register van persoonskaarten.
1938 – 1994.
Zie voor dit kaartsysteem het archief 1986-1996. Op grond van de Wet
Gemeentelijke Basisadministratie zijn deze stukken gedurende bepaalde
tijd niet openbaar.

575

(Afschriften van) akten en correspondentie inzake het verlenen van
medewerking aan adoptieverzoeken.
1965-1976.
N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 niet openbaar

39

1 pak.

tot het jaar 2052.

576

Dit inventarisnummer is vervallen.

577-578

Staten met bevolkingsgegevens.
1966-1976.

2 omslagen.

N.B. De staten met gegevens over 1971 missen grotendeels.

577.
579

1966-1972.

578.

1973-1976.

(Afschriften van) akten met correspondentie over aanvragen voor
voornaams- en geslachtsnaamsveranderingen.
1967-1976.

1 omslag.

N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 niet openbaar
tot het jaar 2052.

580

Dossiers inzake de naturalisatie van diverse personen in de gemeente.
1967-1976.

1 omslag.

N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 niet openbaar
tot het jaar 2052.

Stukken betreffende de voorbereiding en uitkomsten van de 14e
Algemene Volkstelling, d.d. 28 februari 1971.
1968-1975; met 2 kaarten betreffende de wijkindeling.

581-582

581.
582.
583

1 omslag en
1 band.

Voorbereiding, verrekening kosten en opzetten van een woningkarthotheek na aanleiding van de volkstelling, 1968-1975; met 2 kaarten.
Voorlopige uitkomsten van de 14e Algemene Volkstelling, maart 1972;
band.
Afschrift van een beschikking van de arrondissementsrechtbank te
Leeuwarden inzake het overlijden van een vermiste opvarende van het
motorschip “Oostmeep”.
1971.

1 stuk.

N.B. Op grond van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie wordt dit stuk vijftig jaar na
afsluiting van het Register van Overlijden over 1971 openbaar. Op grond hiervan is dit
stuk niet openbaar tot het jaar 2022.

2.2.3.3.

Verkiezingen.

584

Dossier inzake het gebruik van een mechanische stemmachine te
Burgum ter gelegenheid van de verkiezing van de leden van Provinciale
Staten op 23 maart 1966.
1966, 1970.

---

Processen-verbaal van de zittingen van het centraal stembureau tot het
vaststellen van de uitslagen der gemeenteraadsverkiezingen.
1966-1974.
Zie de inventarisnummers 113-115.

585

Stukken betreffende verzoeken van politieke groeperingen om voor de
1 omslag.
verkiezing van de gemeenteraad haar naam, een aanduiding daarvan of
beide in te schrijven in een register.
1970.

586

Stemlijst van kandidaten voor de stemming voor de gemeenteraad op 3
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1 omslag.

1 stuk.

juni 1970.
1970.
587

Stembiljet voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede 1 stuk.
Kamer der Staten-Generaal, kieskring Leeuwarden.
1971.

588

Stemlijst van kandidaten in de kieskring Leeuwarden voor de verkiezing
van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
1972.

2.2.4.

Regeling verkoop of verstrekking van alcohol.

589

Verordening op de Drank- en Horecabelasting met wijziging en bijlagen.
1967, 1972.

1 omslag.

590

Stukken met gegevens over de inrichtingen ingevolge de Drank- en
Horecawet, te weten; de inrichtingen Burgumerdaam 22 en Lageweg 44
te Burgum, Piet Miedemaweg 15 te Earnewâld, Joost Wiersmaweg 2 en
24 te Jistrum, Rijksstraatweg 36 te Hurdegaryp, Zevenhuisterweg 15 te
Noardburgum, Rijksstraatweg 17 te Ryptsjerk.
1969-1976.

1 omslag.

591

Staat van de houders in de gemeente van een volledige vergunning,
verlof A.
Z.j., afschrift

1 stuk.

2.2.5.
2.2.5.1.

Openbare Gezondheid.
Organisatie van de gezondheidszorg en ziektebestrijding.

592

Stukken betreffende het sluiten van een nieuwe overeenkomst met de
1 omslag.
gemeente Leeuwarden inzake het medegebruik van het infectiepaviljoen
te Leeuwarden.
1967.

593

Dossier inzake het nemen van maatregelen ter beperking van de
geelzuchtepidemie in Eastermar en Jistrum waaronder het instellen van
een fecaliënophaaldienst.
1967-1968.

1 omslag.

594

Stukken betreffende de eindresultaten van de bevolkingsonderzoeken
op tuberculose en andere ziekten van de borstkasorganen.
1970, 1973-1976.

1 omslag.

---

Dossier inzake het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling
Districtsgezondheidsdienst Oost-Friesland.
1972, 1977.
Zie het archief 1977-1986.

2.2.5.2.

Toezicht op producten. Voedsel- en drinkwatervoorziening.

595

Verordeningen regelende de eerste en tweede wijziging van de Verordening op de keuringsdienst van slachtdieren en vlees met bijlagen.
1965-1967.

41

1 stuk.

1 omslag.

596

Verordening op de heffing en invordering van keurloon met bijlagen.
1966.

1 omslag.

597

Verordening tot wijziging van de Verordening op de keuring van waren
met bijlagen en circulaires over de intrekking van de verordening.
1966, 1988.

1 omslag.

598

Dossier inzake het niet willen overgaan tot fluoridering van het
drinkwater.
1967-1968.

1 omslag.

599

Stukken betreffende de vaststelling van een nieuwe gemeenschappelijke 1 omslag.
regeling voor de keuringsdienst van slachtdieren en van vlees in de kring
Drachten, de wijziging hiervan en overname (sluiting) van de
noodslachtplaatsen te Burgum en Gytsjerk.
1967-1974.

600

Verordening op het gebruik van de noodslachtplaats, met bijlagen.
1968.

1 omslag.

601

Verordening op de heffing en invordering van een waterleidingrecht met
voorstellen en wijziging.
1968, 1972, 1995.

1 omslag.

N.B. De verordening is per 30-03-1995 ingetrokken/vervallen en niet meer opnieuw
vastgesteld.

2.2.5.3.

Aangelegenheden betreffende begraving, lijkschouw.

602-605

Stukken betreffende de exploitatie van de algemene begraafplaats te
Jistrum.
1954-1976.

3 omslagen,
1 deel.

N.B. De stukken betreffende de uitgifte van graven en de vergunningen voor grafwerken
in de periode 1967-1975 zijn tijdens een vernietigingsronde in 1990 verloren gegaan. Zie
voor de jaren 1966-1967 (deels) het archief 1949-1965.

602.
603.
604.
605.

Grafregister met gegevens over de rechthebbenden van de uitgegeven
graven, de begravenen en de omschrijving van de gedenktekenen,
1954-1972; deel.
Onderhoud van de begraafplaats, waaronder de overeenkomst met
grafdelver J. Pebesma en het treffen van voorzieningen, 1967-1975; met
3 tekeningen.
Wijziging voorschriften betreffende het aanbrengen van steenhouwwerk
en grafbeplantingen, 1971.
Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten voor het
gebruik van de begraafplaats, met bijlagen en wijzigingen, 1973-1976.

---

Stukken betreffende overleg met eigenaren van de graven op het
noordelijk deel van de begraafplaats te Hurdegaryp over verplaatsing
van deze graven naar het deel ten zuiden van de kerk, wegens
verbreding van de Rijksstraatweg in de kom van Hurdegaryp.
1965-1967; met situatietekeningen en kadastrale kaarten.
Zie inventarisnummer 1174. De verplaatsing is niet doorgegaan.

606

Stukken betreffende de benoeming van lijkschouwers.
1966-1976.
42

1 omslag.

607

Stukken betreffende de overdracht van de eigendomsrechten aan de
kerkvoogdijen van de eigen graven van de v.m. Gemeentelijke instelling
voor Maatschappelijk Hulpbetoon op de bijzondere begraafplaatsen.
1967-1972.

608

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de verbetering en
1 omslag.
uitbreiding van de begraafplaats op It Heechsân te Eastermar en het
verlenen van subsidie voor opbaargelegenheid te Hurdegaryp en Garyp.
1967, 1971-1977; met tekening aula van Garyp, alsmede een kadastraal
kaartje m.b.t. de begraafplaats te Hurdegaryp.

609

Dossier inzake de verbetering van de grafheuvel van de familie Ferf op
de hoek Schoolstraat/Molenweg te Burgum.
1968-1973; met 5 tekeningen.

---

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de
begraafplaats te Sumar en het vestigen van een aula in een gedeelte
van de v.m. openbare lagere school te Sumar.
1968-1979; met tekeningen.
Zie het archief 1977-1986.

610

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de opgraving van het 1 omslag.
stoffelijk overschot van wijlen L. Kampen te Sumar en herbegraving op
het ereveld der Oorlogsgravenstichting te Loenen.
1970, 1975-1976.

611

Stukken betreffende het gebruik van de bijzondere begraafplaats van
Jistrum, vernieling van een grafsteen op de begraafplaats van Garyp en
het eventueel plaatsen van een gedenkteken voor de Friese schilder
Willem Bartel van der Kooi op het kerkhof van Burgum.
1973, 1975.

1 omslag.

612

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen over de in onze
gemeente begraven oorlogsvliegers.
1976.

1 omslag.

2.2.5.4.
2.2.5.4.1.

Milieuhygiëne. Verontreiniging.
Bronnen van milieuhinder; verontreiniging.

---

Dossiers inzake de verlening van gemeentelijke hinderwetvergunningen,
thans milieuvergunningen.
1966-1976.
N.B.1. Deze archiefbescheiden zijn nog niet alle overgeplaatst of
overgebracht naar de openbare archiefbewaarplaats, maar bevinden zich
nog deels in het gedecentraliseerde archief van de afdeling Milieu, Bouwen
en Beheer. Na algehele overbrenging zal ook een afzonderlijke
inventarisatie het licht zien.
N.B.2. In deze rubriek zijn nog wel de te bewaren hinderwetstukken
opgenomen, waarbij niet de gemeente maar de provincie Friesland
toezichthouder was.

613

Dossiers inzake de aanpak van de verontreiniging van de Damsingel
door afvalwater van de Nederlandsche Thermo-Chemische Fabrieken
en de verontreiniging van de Suameerder Opvaart door lozing van

43

1 omslag.

1 omslag.

1 omslag.

afvalstoffen door de Papierfabriek Friesland n.v.
1965-1966; met 2 tekeningen.
614-617

Stukken betreffende het verlenen van een hinderwetvergunning aan de 3 omslagen,
N.V. Nederlandse Thermo-chemische Fabrieken, Damsingel 30 te
1 pak.
Sumar, voor de gehele inrichting tot het verwerken van grondstoffen van
dierlijke herkomst tot eiwitten en vetten met diverse ruimten, installaties
en motoren.
1966-1972; met tekeningen.

614.

615.
616.
617.

Procedure van de aanvraag voor de vergunning, waaronder stukken
over het oprichten van een fabriek voor de verwerking van bloed en
veren, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en diverse bezwaren en
klachten (o.m. over luchtverontreiniging); 1968-1971.
Procedure van de vergunningverlening met bezwaren van
belanghebbenden, waardoor beroep bij de Raad van State werd
ingesteld met K.B. 11 december 1974; 1972-1975.
Uitbreiding en wijzigen van de zuiveringsinstallatie, 1974-1975.
Tekeningen behorende bij de aanvraag Hinderwetvergunning, de nrs. 134, alsmede tekeningen van de aanwezige de riolering en de opslag van
zuurstof- en acetyleenflessen, 1966-1972; pak.

618

Stukken betreffende klachten over stankoverlast, veroorzaakt door de
Nederlandse Thermo-chemische Fabrieken (N.T.F.) aan de Damsingel
te Sumar.
1967-1968, 1976.

1 omslag.

619

Dossier inzake het verlenen van de oprichtingsvergunning ten behoeve
van Betonklinkerkei N.V. voor een mest- en groenvoederdrogerij met
diverse elektromotoren op het perceel Skûlenboargerwei 20 te
Eastermar.
1968-1969; met 2 tekeningen.

1 omslag.

620-622

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan verzoeken van de
Inspecteur-generaal der Mijnen voor toepassing van het Mijnreglement
betreffende vergunningaanvragen voor gasdrooginstallaties in de
gemeente.
1970-1977; met situatie(tekeningen) en(kadastrale) kaarten.

2 omslagen,
1 pak.

620.
621.
622.

Vergunningen voor Petroland N.V. voor gasbehandelingstations te
Earnewâld aan de Ds. Van der Veenweg en te Garyp aan de Inialoane
en de Siegerwoldsterweg, 1970-1972.
Vergunningen voor Petroland N.V. voor het oprichten en uitbreiden van
een gasbehandelingsinstallatie aan de Stûkenwei te Garyp, 1970-1977;
pak.
Vergunningen voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) voor
gasbehandelingstations te Burgum aan de Nieuwstad; te Eastermar aan
de Lange Geestlaan; te Jistrum aan de J. Wiersmaweg en voor een zgn.
“Scrubberinstallatie” nabij de elektriciteitscentrale aan het Burgumer
Mar; 1973-1977.
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2.2.5.4.2.

Ophalen en verwerken van vuil; vuilstortplaatsen.

623

Stukken betreffende het verkrijgen van een provinciale vergunning voor 1 omslag.
het hebben van de gemeentelijke vuilnisstortplaats aan de Earnewarre
onder Earnewâld alsmede stukken over de uitbreiding van de stortplaats
door het gebruik van de tweede rietpoel van G. Stoker.
1966-1969; met 3 (kadastrale) kaarten.

624-626

Stukken betreffende de samenwerking op het gebied van de
afvalophaaldienst te water ten behoeve van het watersportgebied in de
gemeenten Idaarderadeel, Smallingerland en Tietjerksteradeel.
1966-1976; met 2 kaarten.
624.
625.
626.

3 omslagen.

Het aangaan van een nieuwe gemeenschappelijke regeling met de
gemeenten Smallingerland en Idaarderadeel, 1966.
Wijzigingen van de Verordening op de berging en verwijdering van afval
en de Verordening op de heffing en invordering van rechten terzake de
afvalophaaldienst recreatiegebied, 1968-1976; met kaartje.
Correspondentie betreffende de plaatsing van vuilnisemmers in het
recreatiegebied alsmede de financiële afwikkeling,1966-1976; met kaart.

---

Verordening op de lediging van fecaliëntonnen in Eastermar en Jistrum
en omgeving; met bijlagen en intrekking.
1967-1968.
Zie inventarisnummer 593.

627

Verordeningen op de heffing en invordering van reinigingsrechten, met
1 omslag.
bijlagen en wijzigingen, alsmede stukken betreffende het voeren van
correspondentie over de aanleg van waterclosets en kosten/tarieven van
de reiniging.
1968-1976.

628

Stukken betreffende het reorganiseren van de gemeentelijke reiniging,
1 omslag.
aanschaf containers en laadkisten en de overgang tot het aanbieden van
huisvuil in plasticzakken.
1969-1971.

629

Stukken betreffende de opheffing van het tonnenstelsel en beëindiging
van de fecaliënophaaldienst.
1969-1971.

1 omslag.

630

Stukken betreffende de wijziging van de verordening op de berging en
verwijdering van huis- en bedrijfsvuil, alsmede de afgifte van
verklaringen dat er geen ontheffingen verstrekt zijn voor het storten van
vuil langs bepaalde locaties.
1970.

1 omslag.

631

Stukken betreffende het sluiten van contracten met de Aanneming Mij
1 omslag.
“De Toekomst” te Wilnis inzake de afvoer van huisvuil en grofvuil naar
de gemeente Dantumadeel en besluiten om het storten van huisvuil te
Earnewâld te beëindigen alsmede zelf een stortplaats te stichten aan de
Solcamastraat te Sumar.
1972-1976 met 2 foto’s en tekening.
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632

Dossier inzake het als proef tijdens een bepaalde periode gescheiden
inzamelen van glas.
1973-1975.

1 omslag.

N.B. Met ingang van 1 januari 1976 is door een besluit van de gemeenteraad de
glasactie beëindigd.

2.2.5.4.3.

Riolering, leidingen en installaties; lozingsvergunningen.
N.B. De indeling van deze rubriek is als volgt:
eerst de aanleg en verbetering van riolering c.a. in de gemeente die de
dorpsgrenzen overschrijden (op chronologische volgorde); vervolgens
worden de rioleringswerken beschreven binnen een dorpsgebied (op
alfabetische volgorde plaatsnaam).

633

Stukken betreffende het voeren van overleg over de lozingsvergunning
van Bosma’s Roggebroodfabriek aan de Rijksstraatweg 239 te
Hurdegaryp i.v.m. lozing van afvalwater op een sloot.
1966.

1 omslag.

634-636

Dossier inzake het aanleggen van een rioolgemaal in Tytsjerk met
persleiding naar Hurdegaryp en een rioolgemaal in Hurdegaryp met
afvoerleiding via de Zomerweg en Burgum naar de zuiveringsinstallatie
voor rioolwater te Sumar alsmede een vijzelgemaal te Noardburgum.
1967-1974; met tekeningen.

2 omslagen,
1 pak.

634.

635.
636.

Voorbereiding van de aanleg rioolgemalen en persleiding, w.o. het
verkrijgen van de benodigde vergunningen; aankoop van de grond van
G.S. Sijtsma en het vestigen van een erfdienstbaarheid voor de
rioolpersleiding met de Ottema-Kingma Stichting, 1967-1974; met
tekeningen.
Begroting en 17 tekeningen door het Technisch Adviesbureau Der
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, april 1971.
Aanleg van de rioolgemalen, persleidingen en afvoerriolen; met
tekeningen en microfilms, 1972-1974; pak.

637

Dossier inzake het verkrijgen van een lozingsvergunning voor het lozen
etc. van ongezuiverd rioolwater van de woonkernen Hurdegaryp,
Noardburgum en Tytsjerk op de watergangen van het waterschap “De
Wâlden”.
1967-1972; met kaart en tekening.

638

Stukken betreffende het aansluiten van panden op het gemeenteriool en 1 omslag.
om geen septictanken of beerputten meer toe te passen.
1968-1971.

639

Verordening tot heffing en invordering van een rioolbelasting met wijziging, alsmede bijlagen en intrekking en vaststellen van de verordening
rioolrecht met bijlagen en stukken betreffende de intrekking.
1968-1972.

1 omslag.

640

Dossier inzake de vaststelling van de Lozingsverordening riolering.
1974-1976

1 omslag.

N.B. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de verordening niet direct
goedgekeurd, doch heeft de gemeente verzocht de verordening aan te passen. Zie
hiervoor het archief 1977 e.v.
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1 omslag.

Aldtsjerk.
641

Dossier inzake de aanleg van een rioleringsnet met bijbehorende
werken.
1968-1972; met tekeningen.

1 omslag.

642

Stukken betreffende de wijziging van de buitenriolering van het
bejaardentehuis Sminia-State aan de Van Sminiaweg 27.
1974-1976; met 2 tekeningen.

1 omslag.

Burgum.
643

Dossier inzake de aanleg van riolering in de Burgumerdaam, inclusief
ten behoeve van het toiletgebouw bij de jachthaven en ter plaatse
staande woningen van de zuivelfabriek “ De Foarútgong G.A.”.
1970-1972; met 3 tekeningen.

---

Provinciale vergunning en ontheffing voor het lozen van afvalwater via
een overstortput in de Burgumerdaam.
1971; met tekening. Zie inventarisnummer 675.

644-645

Dossier inzake de aanleg van riolering met bijkomende werken in de
Nieuwstad.
1975-1977; met tekeningen.
644.
645.

1 omslag.

2 omslagen.

Voorbereiding en aanleg met bijkomende werken, van een regenwateroverstort bij de Nieuwstadsevaart, incl. aanleg- en lozingsvergunning;
1975-1977.
Aankoop van de benodigde grond (voor trottoirs) van de families Schets,
Boskma en Poeze en het vestigen van een erfdienstbaarheid m.b.t. de
rioolleiding, 1977.
Earnewâld.

646

Dossier inzake de aanleg van een rioolgemaal aan de Wiidswei.
1966.

647-648

Stukken betreffende de aanleg van riolering met gemalen en afvoer voor 2 omslagen.
het dorp alsmede riolering voor het recreatieplan “It Wiid”
1972-1976, 1978-1979, 1981; met tekeningen.
647.
648.

1 omslag.

Voorbereiding, aanleg en subsidiering; 1972-1981.
Lozingsvergunning via overstortput op kampeerterrein “It Wiid”, 19751976.
Eastermar.

649-650

Dossier inzake de aanleg van riolering en een persleiding tussen It
Heechsân, Eastermar en Sumar met bijkomende werken.
1966-1975; met tekeningen.
649.

Voorbereiding, bestekken en tekeningen voor de aanleg van een
47

1 omslag, 1
pak.

650.

651

rioleringsnet met bijkomende werken, een verbindingsriool tussen It
Heechsân en Eastermar en een persleiding met riolering tussen
Eastermar en Sumar; 1966-1969; pak.
Subsidiering van het werk, bijkomende werken, het vestigen van een
erfdienstbaarheid in It Wâltsje, alsmede de verbetering van de
waterafvoer in It Heechsân, 1970-1975.
Dossier inzake de aanleg van riolering met bijkomende werken in de
E.M. Beimastraat en een deel van de Grote Hornstweg en aanleg van
een betuining langs It Wâltsje.
1970-1972; met tekeningen.

1 omslag.

Garyp.
652

Stukken betreffende de aanleg van een rioleringsnet met bijkomende
werken te Garyp, waaronder de aanleg van gedeelten riool in de Master
Lubwei, de Singel en de Inialoane.
1964-1968; met tekeningen.

1 omslag.

653

Bestekken en voorwaarden voor het maken van een rioolgemaal met
1 omslag.
afvoerleiding naar de zuivering met bijbehorende- en bijkomende werken
in de kern en stukken over de aansluiting.
1967-1969; met tekeningen.
Gytsjerk.

---

Dossier inzake de verbetering van de rioolafvoer in het bestemmingsplan Giekerk-West en het stichten van een rioolgemaal aan de E.
Halbertsmastrjitte.
1976-1978; met tekening. Zie het archief 1977-1986.

---

Dossier inzake de aanleg van riolering in de Rinia van Nautaweg,
waaronder de aankoop van grond van aanwonenden en eigenaren.
1976-1981; met tekeningen. Zie het archief 1977-1986.
Hurdegaryp

654

Dossier inzake het ombouwen van het rioolgemaaltje nabij de Dr.
Plesmanstraat in een persgemaaltje en het leggen van een persleiding
naar de Burgumerfeanster Feart.
1964-1966; met tekeningen en (kadastrale) kaarten.

1 omslag.

655-656

Dossier inzake de aanleg van een rioolgemaal in Hurdegaryp met
afvoerleiding via de Zomerweg en Burgum naar de zuiveringsinstallatie
voor rioolwater te Sumar.
1967-1974; met tekeningen.

2 omslagen.

---.
655.

Voorbereiding en uitvoering, 1967-1974.
Zie inventarisnummers 634-636.
Bestek (no. 9) en voorwaarden voor het maken van een rioolgemaal aan
de Burg. Drijberweg met afvoerleiding naar de zuiveringsinstallatie,
1967; met 10 tekeningen.
N.B. De tekeningen 2-1073-19-3+4 ontbreken.

656.

Bestek (no. 10) en voorwaarden voor het vervaardigen en onderhouden
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van de mechanische en elektrische installatie van het nieuwe
rioolgemaal aan de Burg. Drijberweg, 1968; met 3 tekeningen.
657

Dossiers inzake de aanleg van riolering in het bestemmingsplan Hardegarijp-West (ten westen van de Kobbeflecht), langs de Stationsweg, het
aanleggen van een verbindingsriool tussen de Westeromwei en de
Easteromwei en het oplossen van de wateroverlast aan de Falkejacht.
1968-1975; met tekeningen.

1 omslag.

658

Dossier inzake de overname van de riolering in de Preesterlânswei van
het Bouwbedrijf Reitsma B.V.
1972; met situatietekening.

1 omslag.

Jistrum.
659

Dossier inzake de aanleg van riolering in de Buurtlaan.
1970; met tekening.

1 omslag.

660

Dossier inzake de aanleg van riolering in de kom van Jistrum, aankoop
van de benodigde grond van diverse personen alsmede de aanleg van
de afvoerleiding (persleiding) naar Kootstertille.
1972-1976; met tekeningen.

1 pak.

Mûnein.
661

Dossier inzake het aanleggen van rioleringen te Mûnein met een
afvoerleiding naar Gytsjerk, met bijkomende werken, waaronder de
bouw van een rioolgemaaltje (incl. lozingsvergunning), alsmede het
vestigen van een erfdienstbaarheid.
1967-1976; met tekeningen.

1 omslag.

Noardburgum.
662

Dossier inzake het aanbrengen van riolering in de Hanegraaffweg.
1965-1966; met tekening.

1 omslag.

663-670

Dossier inzake de aanleg van een rioleringsnet met bijbehorende
werken door Noardburgum.
1967-1978; met tekeningen.

8 omslagen.

663.

664.
665.
666.

Voorbereiding voor het maken van een afvoerleiding via Rijksstraatweg
naar de afvoerleiding in de Zomerweg, aanleg van riolering op
Quatrebras en bouw gemalen voor de afvoer; het vestigen van een
erfdienstbaarheid; gunning en financiering; 1967-1978.
Bestek no. 7 met voorwaarden en 7 tekeningen voor het maken van het
rioleringsnet met bijbehorende werken, 1967.
Nota van wijzigingen behorende bij bestek no.7 met 2 tekeningen,
begroting en plan, 1967.
Bestek en voorwaarden alsmede drie tekeningen voor het maken van
een rioolgemaal aan de Dr. Ypeylaan met afvoerleiding, 1967.
N.B. De tekening 2-1073-17-2 ontbreekt.

667.
668.

Omschrijving met tekening voor het maken van de mechanische en
elektrische installatie van het rioolgemaal aan de Dr. Ypeylaan, 1968.
Aansluiting Nieuw Toutenburg op de rioolafvoerleiding alsmede stukken
over de rioolgemalen, w.o. Quatrebras; de persleidingen Tytsjerk-
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669.
670.
671

Hurdegaryp-Burgum en Noardburgum-Burgum en de nooduitlaat op de
riolering van de Veldmansweg, 1970-1973.
Bestek nr. 2 met voorwaarden en 9 tekeningen voor het uitvoeren van
het rioleringplan met afvoerleiding en met bijkomende werken, 1972.
Gewijzigd bestek nr. 2 met voorwaarden en 6 tekeningen voor het
uitvoeren van het rioleringsplan, 1972.
Dossier inzake de aanleg van riolering met bijkomende werken in de
Zevenhuisterweg.
1969-1974; met tekeningen.

1 omslag.

Oentsjerk.
---

Stukken betreffende het aansluiten van het landgoed Stania State op de
riolering in de Rengersweg, 1974-1976; met 4 tekeningen.
Zie inventarisnummer 1592.

672

Raadsbesluit om in verband met de aanleg van parkeergelegenheid
nabij de Gereformeerde kerk aan de Rengersweg tevens riolering ter
plaatse aan te leggen; met bijlagen.
1975; met situatietekening.

1 omslag.

Sumar.
673

Dossier inzake de aanleg van riolering in de Master de Vrieswei.
1969; met tekening.

1 omslag.

674-675

Dossier inzake de aanleg van riolering in de Damsingel en
Solcamastraat.
1970-1973; met 10 tekeningen.

2 omslagen.

674.
675.

676

Aanleg riolering in Damsingel en Solcamastraat, 1970-1973, met 7
tekeningen.
Provinciale vergunning en ontheffing voor het lozen van afvalwater via
een drietal overstortputten in de Damsingel en Solcamastraat te Sumar
en de Burgumerdaam te Burgum, 1971; met 3 tekeningen.
Dossier inzake de aanleg van een overstortriool in de Kn. Wytzeswei
tussen de Damsingel en de S.P. Hoekstraweg.
1974; met tekening.

1 omslag.

Suwâld.
677

Dossier inzake de aanleg van riolering vanaf de Kerkbuurt naar het
Zuiderend en het vestigen van een erfdienstbaarheid in verband met de
aanleg van een persleiding naar het Prinses Margrietkanaal.
1971-1973; met tekeningen en kadastrale kaartjes.

1 omslag.

Tytsjerk.
678

Dossier inzake de aanleg van een persleiding vanaf het rioolgemaal in
het Reidfjild ten behoeve van de afvoer van het rioolwater van
Hanenburg en Reidfjild.
1966-1968; met tekeningen en kadastrale kaarten.
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1 omslag.

679-681

Dossier inzake de aanleg van een rioolgemaal en persleiding langs de
Rijksstraatweg te Tytsjerk, richting Hurdegaryp in het kader van het
project aanleg persleiding naar de waterzuiveringsinstallatie te Sumar.
1967-1974; met tekeningen.
---.
679.

3 omslagen.

Voorbereiding en uitvoering, 1967-1974.
Zie inventarisnummers 634-636.
Bestek no. 11 met voorwaarden voor het maken van een rioolgemaal (bij
de Rijksstraatweg) met persleiding met bijbehorende en bijkomende
werken, 1967; met 4 tekeningen.
N.B. Tekening 2-1073-21-1 ontbreekt.

680.
681.

Bestek no. 12 voor het vervaardigen van de mechanische en elektrische
installatie van het rioolgemaal, 1968; met 2 tekeningen.
Aanbesteding, vergunning Rijkswaterstaat m.b.t. het rioolgemaal en de
staat van aanvullingen en wijzigingen, tevens nota van inlichting
betreffende rioolgemaal en persleiding alsmede aanleg afvoerriool en
overstortput, 1971-1973; met tekeningen.

682

Dossier inzake de aanvulling en verbetering van de riolering in
“Woelwijk”, waaronder de aanleg van een rioolgemaaltje met pomp en
een persleiding.
1970-1973; met tekeningen.

683

Dossier inzake de aanleg van riolering met een trottoir aan de
1 omslag.
Noarderein met aankoop van de benodigde grond van de aanwonenden
en het vestigen van een erfdienstbaarheid met de Staat der
Nederlanden.
1973-1974; met 3 tekeningen.

2.2.5.4.3.1.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie te Sumar.

684-693

Dossier inzake de aanleg van een rioolzuiveringsinstallatie met
bijbehorende werken aan het Prinses Margrietkanaal voor diverse
kernen in de gemeente.
1965-1975; met tekeningen.
684.
685.
686.
687.
688.

689.
690.
691.

Voorbereiding, raadsbesluit en plaatsbepaling bouwplaats, 1965-1968.
Rapportages, aansluiting van de rioolzuiveringsinstallatie door de
nutsbedrijven, leggen van een rioolzinker door het Pr. Margrietkanaal en
het verkrijgen van (lozings)vergunningen, 1966-1970.
Subsidiering en de financiële afwikkeling van het project, 1966-1972.
Aanbesteding van het bouwkundige gedeelte (bestek 1), gunning aan
het Algemeen Aannemingsbedrijf Haverland N.V. te Zwolle en het
afsluiten van de verzekering, 1967-1968; met tekeningen; pak.
Aanbesteding van de bestekken 2,3 en 4 betreffende de mechanischeelectrische installatie, de verwarmingsinstallatie en de slibafgraafmachine en gunning aan de N.V. Landustrie te Sneek, alsmede stukken
over de levering van machines en materialen; 1967-1970
Contract van aanneming volgens bestek 2 en 3 met Landustrie Sneek
N.V. voor de bouw van de mechanische en elektrische installatie van de
r.w.z.i.; 1968, met tekeningen; pak.
Levering van materialen voor de bouw van de installatie, 1968.
Definitieve tekeningen volgens de bestekken 2,3 en 4 ten behoeve van
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1 omslag.

6 omslagen,
4 pakken.

692.
693.

694-696

de mechanische en elektrische installatie, w.o. de verwarmings- en
lichtinstallatie en de railconstructie voor de slibgraafmachine, 1968-1969;
pak.
Definitieve tekeningen van bestek 2 en 3, 1969; pak.
Rapportage verrichte werkzaamheden, controles, aanpassingen en
verbeteringen aan de installatie, aanschaf extra benodigdheden voor de
inrichting, oplevering; 1969-1975.
Stukken betreffende het voeren van overleg met diverse industrieën in
de gemeente aangaande aansluiting op de rioolzuiveringsinstallatie te
Sumar.
1965-1976; met tekening.

694.
695.
696.

697-700

Overleg met de N.V. Papierfabriek Friesland en de N.V. Nederlandse
Thermo-Chemische Fabrieken (N.T.F.) te Sumar en de Coöp.
Zuivelfabriek aan de Burgumerdaam te Burgum, 1965-1976.
Rapport “Afvalwater Industrieën” van het Technisch Adviesbureau der
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1966; deel.
Het verlenen van vergunning aan de Coöp. Zuivelindustrie “De
Foarútgong” G.A. te Burgum en aan de N.V. Papierfabriek Friesland te
Sumar om op het openbaar riool te mogen aansluiten, 1971-1973; met
tekening.
Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de plannen
inzake de afvoer van het afvalwater van de dorpen Earnewâld (incl.
recreatieterrein), Eastermar, Garyp en Klein Zwitserland naar de rwzi te
Sumar.
1967-1973; met tekeningen.

697.

698.

699.
700.

2 omslagen,
1 deel.

3 omslagen,
1 deel.

Het verlenen van medewerking aan het provinciale zuiveringsplan
inzake de aanleg van gemalen en een persleiding van Earnewâld en
Garyp naar Sumar en de verkoop van de benodigde grond aan de
Provincie Friesland, 1967-1973.
Rapport van het Technisch Adviesbureau der Vereniging van
Nederlandse Gemeenten over de afvoer van het afvalwater van de
dorpen Earnewâld en Eastermar en de recreatieterreinen naar de
centrale rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1971; deel.
Bestek 16-01 met tekeningen van Provinciale Waterstaat Friesland van
de rioolgemalen in de kernen Earnewâld en Garyp, 1973.
Bestek-16-02 met tekeningen van Provinciale Waterstaat Friesland van
de rioolgemalen in de kernen Earnewâld en Garyp, 1973.

---

Dossier inzake de aanleg van een persleiding van Tytsjerk via
Hurdegaryp met afvoerleiding via de Zomerweg naar de r.w.z.i .
1967-1974; met tekeningen.
Zie de inventarisnummers 634-635.

701

Stukken betreffende het verhalen van de jaarlijkse exploitatiekosten van
de r.w.z.i. door middel van belastingheffing en het daardoor vaststellen
van de Verordening rioolrecht met wijziging van de Verordening
straatbelasting en intrekking van de Verordening rioolbelasting.
1969-1970.

1 omslag.

702

Dossier inzake de overdracht in eigendom van de zuiveringsinstallatie
aan de Provincie Friesland.

1 omslag.
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1971-1976.
N.B. 1. Zie voor de overgang van het personeel naar de provincie het inventarisnummer
519.
N.B. 2. Zie voor de overdracht van de zuiveringstechnische werken aan de provincie het
archief 1977-1986.

703

Dossier inzake het behandelen van het geschil over de aansprakelijkheid van de schade welke ontstaan is aan de oxydatiebedden.
1971-1978; met tekening.

2.2.6.
2.2.6.1.
2.2.6.1.1.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Ruimtelijke ordening.
Planologische regelingen.

704

Stukken betreffende de vaststelling van de herziening van de “Nadere
bepalingen” behorende bij het uitbreidingsplan in hoofdzaak
Tietjerksteradeel 1961.
1965-1966.

1 omslag.

1 omslag.

N.B. Zie voor het uitbreidingsplan in hoofdzaak het archief 1949-1965.

705

Procedureverordening Planschadevergoeding met bijlagen.
1967-1970.

1 omslag.

706

Dossier inzake het vaststellen van de “voorschriften voor de kernen van
de bestemmingsplannen 1967”
1967-1969.

1 omslag.

707

Bouwexploitatieverordening met bijlagen.
1968.

1 omslag.

708

Stukken betreffende het voeren van overleg met de gemeente
Achtkarspelen over een te maken structuurschets voor de kanaalzone
Kootstertille – Skûlenboarch en de ontwikkeling van dit industriegebied.
1968-1977; met (plan- en kadastrale) kaarten.

1 omslag.

709

Stukken betreffende deelname in de Streekplancommissie NoordFriesland alsmede het voeren van overleg over de ontwikkeling van
deze streek.
1970-1974; met kaarten.

1 pak.

N.B. De provincie Friesland was in 1970 voornemens om de vaststelling van een
streekplan voor Noord-Friesland te bevorderen. Daarbij streefde men er na om de
bevolking zo veel mogelijk bij de ontwikkeling van het plan te betrekken. Daarom werd
een streekplancommissie ingesteld waarin naast de verschillende locale
bestuursorganen ook o.m. het bedrijfsleven, de vakcentrales, maatschappelijke
organisaties, de natuurbescherming en natuurlijk de boeren zitting zouden hebben. Een
rapport met voorstellen werd vervolgens ingediend. Provinciale Staten besloten echter
om op basis van dit rapport en een voorstel m.b.t. de vaststelling van de structuurschets
voor Friesland, om een streekplan voor geheel Friesland uit te werken. In verband
hiermede werden de werkzaamheden aan het streekplan voor Noord-Friesland
beëindigd.

710-711

Dossier inzake de vaststelling van de ontwerpstructuurschets voor de
gemeente.
1970-1976; met kaarten.
N.B. Vanaf 1960 was de ontwikkeling van de gemeente voor Friese begrippen
spectaculair te noemen. Er ontstond hierdoor de behoefte aan een visie op de
toekomstige ontwikkeling van de 16 dorpen. De ontwikkelingsvisie tot 1985 werd neergelegd in de ontwerpstructuurschets, welke op 13 mei 1976 door de Raad werd vastgesteld. Zie voor de verdere uitwerking, het zgn. Structuurplan, het archief 1977 e.v.
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1 omslag en
1 pak.

710.
711.

Voorbereiding van het ontwerp, 1970-1976, pak.
Vaststelling structuurschets door de gemeenteraad, 1976.

712

Stukken betreffende inspraakreacties vanuit deze gemeente op de
nota’s “Wonen” en “Werken”, onderdelen van het Streekplan voor
Friesland.
1975-1976

1 omslag.

713

Plankaart van de gemeente Tytsjerksteradiel, schaal 1: 25.000.
Z.j.

1 blad.

2.2.6.1.2.

Bestemmingsplannen in het buitengebied van de gemeente.

714-723

Dossier inzake de procedures en vaststelling van de partiële
bestemmingsplannen voor het buitengebied aan de noordkant van het
Burgumer Mar, waar de elektriciteitscentrale van het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf Friesland werd gevestigd en de afhandeling van de
daaruit voortvloeiende ontwikkelingen.
1963-1976; met diverse (plan)kaarten en tekeningen.
N.B. Deze bestemmingsplannen regelden de vestiging van de nieuwe
Elektriciteitscentrale van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (P.E.B.), aan de noordoever
van het Burgumer Mar. Er is in de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in
Tytsjerksteradiel nog nimmer zoveel commotie ontstaan over de bestemming van een
gebied. Het uiteindelijke ontwerp is nooit vastgesteld, maar de elektriciteitscentrale is op
last van de provincie wel gebouwd. Zie voor een verhandeling van deze geschiedenis de
rubriek De ontwikkeling van de gemeente in het tijdvak 1966-1976 in de inleiding.

---.
714.
715.
716.

717.
718.
719.
720.

---.
---.

Plannen, rapporten en verslagen inzake de bouwplaats van een nieuwe
centrale voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf (PEB), 1963-1965.
Zie het archief 1949-1965, inventarisnummers 1308 en 1309.
Zienswijzen, bedenkingen en bezwaren tegen de vestiging van de
centrale, 1964-1970.
Correspondentie over de bouw- en de vestigingsplaats en het
bedradingsplan, 1965-1966.
Behandeling van de zienswijzen en van de procedure met vaststelling
van het partiële bestemmingsplan I voor het buitengebied (gebied ten
noorden van het Burgumer Mar en ten westen van Jistrum) alsmede het
partieel bestemmingsplan Bergumermeer, 1966-1969.
Partieel bestemmingsplan “Bergumermeer”, plan 1966 (plan 15); met
voorschriften en plankaarten.
Partieel bestemmingsplan “Buitengebied”, Plan 1966 (plan 16, de
P.E.B.-centrale); met voorschriften en plankaarten.
Kopieën uit kranten (artikelen en ingezonden stukken) over de Centrale,
1966-1970; deel.
Behandeling van de beroepen, ingesteld door de Fryske Nasjonale Partij
(FNP) en de Provinciale Vereniging voor Natuurbescherming “It Fryske
Gea”, alsmede de initiatiefvoorstellen van de gemeenteraad,
voortvloeiende uit de uitspraak door de Kroon, 1969-1971; pak.
Bouw van de Centrale en maken van de toegangsweg, 1969-1971.
Zie inventarisnummer 1327.
Landschapsplannen voor de omgeving rondom de Centrale, waaronder
plan voor bosaanleg, 1969, 1973.
Zie inventarisnummer 1328.
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8 omslagen,
1 deel en 1
pak.

721.
722.

Opstarten en behandelen van het nieuwe bestemmingsplan “Centrale
Bergum”, 1971-1976.
Ontwerp-bestemmingsplan “Bergumermeer 1973, plan 3”, met
toelichting en plankaarten; 1973 jan.
N.B. Het bestemmingsplan is niet vastgesteld.

723.

Ontwerp-bestemmingslan “Centrale Bergum”, met toelichting en
gekleurde plankaarten; 1975 dec. en z.j.
N.B. Het bestemmingsplan is niet vastgesteld.

----.
724-736

Plaatsing van een kunstwerk, 1975.
Zie inventarisnummer 1329.
Dossiers inzake de procedures en vaststelling van de bestemmings10 omslagen,
plannen voor het recreatiegebied “De Groene Ster” met de deelgebieden 2 pakken en
De Groote en de Kleine Wielen in samenwerking met de gemeente
1 blad.
Leeuwarden.
1965-1984 en z.j.; met diverse plankaarten en tekeningen.

724.

725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
---.
---.

Procedures bestemmingsplannen “Recreatieplan Groote Wielen” en
bestemmingsplan “Kleine Wielen”, instelling van de
voorbereidingscommissie “Groene Ster” en het voeren van besprekingen
hierover, 1965-1966.
Procedures bestemmingsplannen “Groene Ster” en “Kleine Wielen”, en
correspondentie over de inrichting, 1967-1971.
Recreatieplan “De Groene Ster” 1967, plan 13, toelichting, voorschriften
en plankkaart, vastgesteld door de raad in 1968.
Bestemmingsplan “Kleine Wielen”, plan 14 en 15 (deelplan 1 en 2),
voorschriften en plankaarten 1967, vastgesteld door de raad in 1968.
Basisplan 1969 en deelplannen inzake de “Groene Ster” van de
gemeente Leeuwarden en correspondentie hierover, 1969-1976; pak.
Bestemmingsplan “Kleine Wielen”, 1969, plan 7 (deelplan 3), met
plankaart, vastgesteld door de raad in 1970.
Vergaderingen van de Voorbereidingscommissie “Groene Ster”, 19711976; pak.
Procedure van het bestemmingsplan “Groote Wielen”, deelplan 4 met
vaststelling door Koninklijk Besluit, waarbij aan enkele artikelen
goedkeuring is onthouden, 1971-1978.
Bestemmingsplan “Groote Wielen”, 1971, plan 2 (deelplan 4) met
voorschriften, toelichting en plankaart, vastgesteld door de raad in 1973.
Procedure van het bestemmingsplan “Kleine Wielen”, deelplan 5, 19721975.
Bestemmingsplan “Kleine Wielen”, 1971, plan 18 (deelplan 5), met
toelichting, voorschriften en plankaart, vastgesteld door de raad in 1974.
Procedure bestemmingsplan “Groene Ster” en het voeren van
correspondentie over de inrichting en overdracht van het gebied, 19721976.
Kadastrale kaart van het gebied Groote Wielen/Houtwielen/Sierdswiel en
omgeving, kad. Gemeente Hardegarijp, sectie G; z.j.; blad.
Procedure bestemmingsplan “Groote Wielen”, deelplan 7 (ijsbaan),
1974-1984.
Zie het archief 1977-1986.
Inpassing deelplan G, (het bebossingsplan) van het natuurgebied Groote
Wielen in het bestemmingsplan, 1976-1978.
Zie het archief 1977-1986.
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---

Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan “Klein
Zwitserland (recreatie), 1971, plan 12”.
1966-1972; met plankaarten en tekeningen.
Zie de inventarisnummers 788 en 789.

737-739

Stukken betreffende de voorbereiding tot het komen tot een
bestemmingsplan Buitengebied voor de gehele gemeente.
1967-1977; met plankaarten, tekeningen en afdrukken van foto’s.
737.

738.
739.
---.

740

2 omslagen
en 1 blad.

Overleg met o.m. architect ir. J.J.M. Vegter te Leeuwarden over de
inpassing van de uitbreiding van Nieuw Toutenburg, de inpassing van de
provinciale weg Leeuwarden-Drachten en de inpassing van de
zandwinput van de fa. Grebe nabij Hurdegaryp in het bestemmingsplan
Buitengebied; 1967-1973.
Plankaart, getekend door bureau Vegter/Vijn, met daarop aangegeven
de N.A.M. –locaties in het kader van het partieel bestemmingsplan voor
het buitengebied, 1973; blad.
Planvoorbereiding en Deelnota I; 1973-1977.
Deelnota’s II en III en overleg over de drie deelnota’s, 1976-1979 met
kaarten en afdrukken van foto’s.
Zie het archief 1977-1986 (tevens voor de verdere procedure alsmede
de vaststelling).
Dossier inzake het vaststellen van het partieel bestemmingsplan voor
het buitengebied, met betrekking tot het gebied langs de Wijde Ee,
tussen Burgum en Suwâld.
1968-1970; met plankaarten.

1 omslag.

N.B. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben hun goedkeuring aan het partieel
bestemmingsplan onthouden.

741-743

Stukken betreffende de procedure voor de vaststelling van het ontwerpplan voor de natuurgebieden.
1968-1976; met plankaarten, afdrukken van foto’s en retroactum 1964.

2 omslagen,
1 pak.

N.B. Zie voor de verdere procedure en vaststelling door de Raad en door Gedeputeerde
Staten het archief 1977-1986. Overigens is er voor dit bestemmingsplan geen
goedkeuring ontvangen (Koninklijk Besluit van 21 maart 1991).

741.
742.
743.
744

Correspondentie over de noodzaak om een nieuw bestemmingsplan
voor te bereiden, 1968-1971, met retroactum 1964.
Procedure vaststelling ontwerp-bestemmingsplan, 1974; pak.
Zienswijzen en bezwaarschriften tegen het ontwerp, 1976.
Dossier inzake de procedure voor de regeling van het partieel
1 omslag.
bestemmingsplan voor het buitengebied in het kader van het verbeteren
van het wegtracé Skûlenboarch - Eastermar.
1969-1975; met situatietekening en plankaart.
N.B. 1. Dit plan voorzag in een regeling voor de reconstructie van de wegverbinding
vanaf de draaibrug over het Prinses Margrietkanaal tot het dorp Eastermar. Voor het
gedeelte vanaf het Heechsân tot Eastermar koos men voor een nieuw tracé. Wegens
ernstige bezwaren van enige instanties werd in 1976 besloten om het partieel
bestemmingsplan niet vast te stellen. Het wegvak werd wel verbeterd, maar hierbij
volgde men het bestaande tracé.
N.B. 2. Zie tevens de inventarisnummers 1144-1146 en 223.

2.2.6.1.3.

Bestemmingsplannen per dorpsgebied.
56

Aldtsjerk.
---

Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan “Oudkerk” en
het discussie- en saneringsplan.
1969-1978; met plankaarten en situatietekeningen. Zie het archief 19771986.
Burgum.

745-746

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Bergum ZuidWest”.
1965-1975; met plankaarten en tekeningen.
745.
746.

747-748

Procedure vaststelling bestemmingsplan, inclusief de planvorming voor
het bouwen van huizen op het perceel Hillamaweg 51 (boerderij van P.
Kloppenburg), 1965-1975.
Vastgesteld plan 1968.
Dossier inzake vaststelling van bestemmingsplan “Bergum Zuid-Oost”.
1967-1975; met (plan)kaarten.

747.
748.
749-750

750.
751-754

2 omslagen.

Procedure 1967-1975.
Vastgesteld plan in 1968.
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Bergum
Noord-West”, 1971, plan 11.
1968-1976; met plankaarten en situatietekeningen.

749.

2 omslagen.

2 omslagen.

Procedure vaststelling plan 11 evenals de uitwerking hiervan, 19681976.
Vastgesteld plan in 1973.
Dossier inzake de vaststelling en partiële herziening van het
bestemmingsplan “Bergum Noord-Oost”.
1968-1977; met plankaarten en situatietekeningen.

4 omslagen.

N.B. Met gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door Koninklijk Besluit van 26
november 1977.

751.
752.
753.
754.
755-757

Procedure 1968-1971.
Partiële herziening plan 21, 1969.
Procedure 1972-1977 (vaststelling raad en Koninklijk Besluit).
Vastgesteld plan in 1973, ged. goedgekeurd door K.B. van 26-11-1977.
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Winterswijk”.
1971-1978; met plankaarten en situatietekeningen.

755.
756.
757.
758-759

Procedure 1971-1976 (plaatsbepaling en ontwerp); pak.
Procedure 1976-1978 (vaststelling raad, behandeling g.s.).
Vastgesteld plan “Winterswijk”, 1976.
Dossier inzake vaststelling van bestemmingsplan “Sportveldencomplex”
1974-1976; met situatietekeningen en gekleurde plankaart.

758.

2 omslagen
en een pak.

Procedure 1974-1976; met 2 tekeningen.
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2 omslagen.

759.
760-761

Vastgesteld plan in 1975; met gekleurde plankaart.
Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan
“Woonwagencentrum”.
1974-1976; met plankaart en tekening.

760.
761.

2 omslagen.

Procedure 1974-1976; met tekening.
Vastgesteld plan in 1976; met plankaart.
Earnewâld.

762-764

Dossier inzake de behandeling van de procedure en het vaststellen van
het bestemmingsplan Recreatieplan Eernewoude 1968.
1962-1972; met plankaarten en tekeningen.

3 omslagen.

N.B. Het recreatieplan is gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Friesland. Een beroep op de Kroon tegen het besluit van G.S. om het plan niet geheel
goed te keuren, bracht geen verandering, ook de Kroon heeft aan enkele artikelen van
de bij het plan behorende voorschriften geheel of gedeeltelijk goedkeuring onthouden.
Voor het plandeel gelegen aan de noordoever van het Earnewâldster Wiid heeft men
toen een nieuwe procedure gestart. Zie hiervoor het archief 1977-1986.

762.
763.
764.

Procedure inzake de behandeling, incl. stukken aangaande het
kroonberoep, 1962-1972.
Vastgesteld bestemmingsplan “Recreatieplan Eernewoude”; 1968.
Raadsbesluiten met bijlagen inzake het vaststellen van het beleid ten
aanzien van schadeverzoeken tengevolge van de afdamming van de
Ringfeart, 1968.

765

Dossier inzake de vaststelling van de procedure alsmede de
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het bestemmingsplan
“Eernewoude (dorp)” 1968.
1965-1970; met plankaarten en situatietekeningen.

1 omslag.

766-767

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Earnewarrepoel” (creëren beschutte visplaats).
1969-1971; met plankaarten.

2 omslagen.

766.
767.

Procedure 1969-1971; met plankaart en schetsontwerp.
Vastgesteld plan in 1970, plan 9.
Eastermar.

768-769

Dossier inzake het vaststellen van het bestemmingsplan ”Oostermeer
1971”, plan 8 (dorpsuitbreiding).
1960-1975 en z.j.; met plankaarten en kadastrale kaart.
768.
769.

2 omslagen.

Procedure 1960-1975; met plankaarten en kadastrale kaart van de
gemeente Oostermeer, sectie A; z.j.
Vastgesteld plan in 1972 (1971, plan 8).
Garyp.

770-771

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Garijp”.
1967-1976; met plankaarten en tekeningen.
770.

Procedure 1967-1976.
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2 omslagen.

771.

Vastgesteld plan 1975.
Gytsjerk.

772-773

Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan “Giekerk,
Oost en West”, plan 5 en 6.
1966-1977; met plankaarten, tekeningen en foto.

2 pakken.

N.B. Door Koninklijk Besluit van 8 juli 1977 is dit bestemmingsplan deels goedgekeurd.
Zie voor de correctieve herziening het archief 1977-1986.

772.
773.

Procedure, 1966-1977; inclusief foto van de tuin van het perceel Rinia
van Nautaweg 36.
Vastgesteld plan in 1973.
Hurdegaryp.

774-775
774.

775.
776-778

776.
777.
778.
779-780

Stukken betreffende de vaststelling van de bestemmingsplannen
“Hardegarijp-West, 1967, plan 17” en “Hardegarijp-West”, 1976.
1966-1977; met plankaarten en situatietekeningen.
Procedure vaststelling van het bestemmingsplan “Hardegarijp-West,
1967, plan 17” en de partiële herziening, het vastgestelde plan 17
alsmede de procedure voor het nieuwe bestemmingplan “HardegarijpWest”, 1966-1977; pak.
Plan “Hardegarijp West 1974” (herziening), door de raad vastgesteld in
1976.

1 pak en 1
omslag.

Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplannen
“Hardegarijp-midden, 1969, plan 10” en “Hardegarijp-midden 1974”
1967-1977; met tekeningen en plankaarten.

3 omslagen.

Procedures van de bestemmingsplannen “Midden 1969” en “Midden
1974”, 1967-1977; met tekeningen en plankaarten.
Vastgestelde bestemmingsplan “Midden, 1969, plan 10” van 1970 met
bodem- en plankaart.
Vastgesteld bestemmingsplan “Midden” in 1976, met plankaarten.
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “HardegarijpRietlandsvaart, 1972, plan 6”.
1971-1978; met plankaarten.

2 omslagen.

N.B. Het plan is gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland. De
Gemeenteraad ging hiertegen niet in beroep. Wel gingen enige burgers in beroep bij de
Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan
deels goed te keuren. Bij Koninklijk Besluit van 28 juli 1977 werd alsnog goedkeuring
onthouden aan enkele artikelen van de bij het plan behorende voorschriften. Daartoe
werd er in 1978 een nieuwe procedure opgestart om diverse herzieningen door te
voeren. Zie hiervoor het archief 1977-1986.

779.
780.
781-782

Procedure 1971-1978.
Vastgesteld plan in 1974.
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “zandwinput”,
1973-1976; met plankaarten en situatietekeningen.

781.
782.

Procedure 1973-1976.
Vastgesteld plan “zandwinput” in 1976.
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2 omslagen.

Jistrum.
783-784

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Eestrum”.
1969-1970; met plankaarten.
783.
784.

2 omslagen.

Procedure 1969-1970.
Vastgesteld plan in 1970.
Noardburgum.

---

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Noordbergum”.
1967-1988; met plankaarten en tekeningen. Zie het archief 1977 e.v.
Oentsjerk.

785-786
785.
786.
787

Dossier inzake de vaststelling van bestemmingsplan “Oenkerk”, plan 4.
1966-1974; met plankaarten
Procedure 1966-1974, inclusief de inpassing van het park van
Heemstra State.
Vastgesteld bestemmingsplan “Oenkerk”, plan 4 in 1971.

2 omslagen.

Vastgesteld wijzigingsplan met bijlagen als gevolg van het verzoek van
Aannemersbedrijf Douma om het bestemmingsplan “Oenkerk” te
wijzigen voor de bouw van 11 woningen aan de Van Haersmasingel en
Hofwegen.
1972; met plankaart.

1 omslag.

Ryptsjerk.
---

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Rijperkerk”.
1970-1980; met plankaarten en tekeningen.
Zie het archief 1977-1986.
Sumar.

788-789

Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan “Klein
Zwitserland (recreatie), 1971, plan 12”.
1966-1972; met plankaarten en tekeningen.
788.
789.

1 omslag, 1
pak.

Procedure 1966-1972; pak.
Vastgesteld plan 1971.

---

Stukken betreffende de procedure van het bestemmingsplan “SuameerIndustrie 1981”
1958-1984; met kaarten. Zie het archief 1977-1986.

---

Stukken betreffende de procedure van het bestemmingsplan “Suameer
1979”.
1973-1980; met plankaarten. Zie het archief 1977-1986.
Suwâld.

790-791

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Suawoude,
1969, plan 5.
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2 omslagen.

1966-1970; met plankaarten en tekeningen.
790.
791.

Procedure 1966-1970.
Vastgesteld plan in 1970.
Tytsjerk.

792

Stukken betreffende de procedure en het vaststellen van het plan
“Tietjerk-Woelwijk”, 1967, plan 7.
1966-1968; met 2 plankaarten.

1 omslag.

793-794

Stukken betreffende de vaststelling van het bestemmingsplan ”Tietjerk,
1969 – plan 4”.
1968-1972; met plankaarten.

2 omslagen.

793.
794.
---

Procedure 1968-1972; met plankaart.
“Tietjerk”, plan 1969; met 3 gekleurde kaarten.
Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Tietjerk,
bedrijfsterrein”.
1974-1978. Zie het archief 1977-1986.
Wyns.

795

Stukken betreffende de herziening en vaststelling van het
uitbreidingsplan in onderdelen voor Wyns.
1966; met gekleurde plankaart.

1 omslag.

796-797

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Wijns 1973,
plan 2”.
1969-1978; met plankaarten en situatietekeningen.

2 omslagen.

N.B.1 Op 26 september 1974 heeft de Raad een bestemmingsplan voor Wyns
vastgesteld dat voorzag in de bouw van plm. 10 woningen. Het college van
Gedeputeerde Staten hechtte vervolgens haar goedkeuring aan dit plan. Echter de
inspecteur van de ruimtelijke ordening ging bij de Kroon in beroep. Reden was de
dorpsuitbreiding die in de geluidszone was geprojecteerd. Bij K.B. van 8 juli 1977
onthield de Kroon goedkeuring aan de gedeelten van het bestemmingsplan, waarbinnen
nieuwbouw mogelijk was. Omdat de Raad niet binnen een jaar een nieuw
bestemmingsplan vaststelde, naar aanleiding van het K.B., kreeg de gemeente van
Gedeputeerde Staten de plicht opgelegd om een nieuw bestemmingsplan voor Wyns
vast te stellen. Dit deed men op 30 oktober 1979, nadien gevolgd door de goedkeuring
bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 1980.
N.B.2 Zie voor de stukken betreffende de nieuwe procedure tot het vaststellen van het
bestemmingsplan gedurende de jaren 1978-1980 het archief 1977-1986.

796.
797.

Procedure 1969-1978, inclusief tekst K.B.
Plan, door de Raad vastgesteld in 1974 met doorhalingen (G.S., Kroon)
en 2 gekleurde plankaarten.

2.2.6.1.4.

Bestemmingsplannen voor buurtschappen en
bebouwingsconcentraties.

798

Stukken betreffende het vervaardigen van een nieuw bestemmingsplan
voor het gebied Skûlenboarch.
1968-1976; met plankaarten en tekeningen.
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1 omslag.

N.B. deze procedure is kennelijk niet doorgezet. Pas in 1991 is men weer begonnen met
een nieuwe procedure voor het bestemmingsplan, wat inderdaad is vastgesteld. Zie
hiervoor het archief 1977-1996.

799-800

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan
“Veenwoudsterwal 1970, plan 8”.
1969-1971; met 2 plankaarten en een tekening.

2 omslagen.

N.B. Het College van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft haar goedkeuring
onthouden bij besluit van 20 oktober 1971.

799.
800.

Procedure 1969-1971; met plankaart en tekening van de nieuwe
geplande (betonnen) brug over de Wâlster Feart.
Vastgesteld plan in 1971, met gekleurde plankaart.

801.
802.

Dossier inzake de vaststelling van het bestemmingsplan “Kleine Geest,
1971, plan 4” (Lytse Geast).
1969-1971; met plankaarten.
Procedure 1969-1971,
“Kleine Geest”, plan 1971.

801-802

2.2.6.2.

Volkshuisvesting.

803

Raadsbesluit met bijlage en wijziging tot algemene zekerheidsstelling
onder verband van eerste hypotheek van de betaling van rente en
aflossing van leningen ten behoeve van het verkrijgen in eigendom van
een nieuwe woning.
1972, 1975.

2.2.6.2.1.

Eisen met betrekking tot bouwwerken en erven;
bouwvergunningen.

804

Alfabetisch register op de bouwvergunningen.
1925 – 1976.

2 omslagen.

1 omslag.

1 deel.

N.B.1. De materiële toestand van dit deel is slecht, de bladzijden zijn uit de band
gescheurd.
N.B.2. Per jaar staan de vergunningaanvragen alfabetisch op naam aangegeven.

805

Register van vervallen bouwaanvragen en –vergunningen.
1962 – 1967.
.

1 deel.

N.B. zie voor de periode 1968-1979 het archief 1977-1986.

806

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het Staatsbedrijf der
PTT om aan de Bulthuissingel te Burgum een nieuw postkantoor te
bouwen.
1962-1969; met tekeningen.

1 omslag.

807-816

Chronologische registers op de bouwvergunningen.
1965 – 1976.

10 delen.

N.B. Deze registers geven geen ontsluiting op straatnaam en huisnummer, maar geven
de chronologische volgorde aan van de aanvragen om bouwvergunning met daarbij
vermeld het volgnummer.

807.
808.
809.
810.
811.
812.

1965 augustus 30 – 1966 – juli 13.
1966 juli 1966 – 1967 juni 3.
1967 juni 1967 – 1968 april 3.
1968 april 4 – 1969 maart 11.
1969 maart 6 – 1970 maart 2.
1970 maart 3 – 1971 januari 22.
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813.
814.
815.
816.
---.

1971 januari 1971 – 1971 december 3.
1971 december 3 – 1972 september 1.
1972 september 1 – 1974 juli 1.
1974 juli 1 – 1976 april 5.
1976 april 5 – 1977 augustus 16.
Zie het archief 1977-1986.

817

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de bouwplannen van 1 pak.
diverse personen voor de bouw van bungalows in het villapark "Woelwijk"
te Tytsjerk in samenwerking met architect Ir. Vegter te Leeuwarden.
1965-1974; met tekeningen.

818

Goedgekeurde tuinplannen voor percelen (erven) te Burgum, Gytsjerk,
1 omslag.
Oentsjerk en Woelwijk te Tytsjerk met bijbehorende stukken en verlening
van medewerking voor het graven van een gracht bij de woning
Noordermeer 42 te Burgum.
1965-1974; met tekeningen.
N.B. De heer P.S. Hoekstra heeft een inhoudsopgave van de verschillende zaken
vervaardigd. Deze neveningang is op verzoek op het gemeentearchief te raadplegen.

819

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan Tj. Bos te
Eerbeek voor de bouw van een woning en schiphuis te Earnewâld.
1966-1970; met retro-acta 1960-1961 en bouw- en situatietekeningen.

1 omslag.

820-971

Dossiers inzake de verlening van bouwvergunningen.
1966 – 1976; met tekeningen.

152 pakken.

N.B.1. De betreffende bouwvergunningen vanaf 1966 zijn toegankelijk op adres middels
een geautomatiseerd registratiesysteem en door een kaartsysteem.
N.B. 2. De volgende bouwvergunningen zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15,
lid 3 niet openbaar.
Bouwvergunning 1967/120, niet openbaar tot het jaar 2043;
Bouwvergunning 1967/257, niet openbaar tot het jaar 2043;
Bouwvergunning 1970/083, niet openbaar tot het jaar 2046;
Bouwvergunning 1970/178, niet openbaar tot het jaar 2046;
Bouwvergunning 1970/393, niet openbaar tot het jaar 2046
Bouwvergunning 1972/102, niet openbaar tot het jaar 2048;
Bouwvergunning 1974/372, niet openbaar tot het jaar 2050;
Bouwvergunning 1975/033, niet openbaar tot het jaar 2051;
Bouwvergunning 1975/219, niet openbaar tot het jaar 2051.

820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.

1966, nrs. 1–60.
1966, nrs. 61-120.
1966, nrs. 121-180.
1966, nrs. 181-220.
1966, nrs. 221-280.
1966, nrs. 281-350.
1966, nrs. 351-420.
1966, nrs. 421-478.
1967, nrs. 1-50.
1967, nrs. 51-100.
1967, nrs. 101-170.
1967, nrs. 171-240.
1967, nrs. 241-280.
1967, nrs. 281-300.

894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
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1971, nrs. 381-420.
1971, nrs. 421-475.
1972, nrs. 1-60.
1972, nrs. 35, nr. I (Openluchtstation Louwsmar).
1972, nrs. 35, nr. II (idem).
1972, nrs. 61-100.
1972, nrs. 101-112.
1972, nrs. 113-137.
1972, nrs. 138-185.
1972, nrs. 186-230.
1972, nrs. 231-295.
1972, nrs. 296-314.
1972, nrs. 315-350.

834.
835.
836.
837.
838.
839.
840
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.

862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.

1967, nrs. 301-330.
907.
1967, nrs. 331-395.
908.
1967, nrs. 396-470.
909.
1967, nrs. 471-525.
910.
1967, nrs. 526-556.
911.
1968, nrs. 1-50.
912.
1968, nrs. 51-105.
913.
1968, nrs. 106-170.
914.
1968, nrs. 171-240.
915.
1968, nrs. 241-305.
916.
1968, nrs. 257 (Praktijkschool, 917.
Sanjesreed 4, Oentsjerk).
918.
1968, nrs. 258 (Bennemastate), 919.
Rijksstr.weg 165, Hurdegaryp). 920.
1968, nrs. 306-335.
921.
1968, nrs. 336-420.
922.
1968, nrs. 421-490.
923.
1968, nrs. 491-513.
924.
1969, nrs. 1-60.
925.
1969, nrs. 8 (Nieuw Toutenburg
Zomerweg 75, Noardburgum). 926.

1972, nrs. 351-410.
1972, nrs. 411-420.
1972, nrs. 421-430.
1972, nrs. 431-475.
1972, nrs. 476-520.
1972, nrs. 521-553.
1973, nrs. 1-45.
1973, nrs. 46-90.
1973, nrs. 91-135.
1973, nrs. 136-190.
1973, nrs. 164.
1973, nrs. 191-245.
1973, nrs. 246-310.
1973, nrs. 311-380.
1973, nrs. 381-415.
1973, nrs. 416-475.
1973, nrs. 476-534.
1973, nrs. 535-570.
1973, nrs. 555 (ijkstation,
Koumarwei 1, Burgum).
1974, nrs. 1-50.

1969, nrs. 61-105.
1969, nrs. 106-160.
1969, nrs. 161-215.
1969, nrs. 216-242.
1969, nrs. 243-300.
1969, nrs. 301-360.
1969, nrs. 361-420.
1969, nrs. 421-460.
1969, nrs. 461-484.
1969, nrs. 472, nr. I (Nieuw
Heemstra State, Rengersweg
64, Oentsjerk).
1969, nrs. 472, nr. II (idem).
1970, nrs. 1-35.
1970, nrs. 36-75.
1970, nrs. 76-105.
1970, nrs. 106-155.
1970, nrs. 156-180.
1970, nrs. 181-245.
1970, nrs. 246-285.
1970, nrs. 286-320.
1970, nrs. 321-340.
1970, nrs. 341-400.
1970, nrs. 401-425.
1970, nrs. 426-448.
1971, nrs. 1-40.
1971, nrs. 41-75.
1971, nrs. 76-77.
1971, nrs. 77, nr. I (PEBCentrale, Koumarwei 1 te
Burgum).

1974, nrs. 51-110.
1974, nrs. 111-135.
1974, nrs. 136-190.
1974, nrs. 191-235.
1974, nrs. 236-280.
1974, nrs. 281-335.
1974, nrs. 251 (schakelstation
Koumarwei Burgum).
1974, nrs. 336-385.
1974, nrs. 386-445.
1974, nrs. 446-515.
1974, nrs. 516-569.
1974, nrs. 533(Hillama State)
1975, nrs. 1-34.
1975, nrs. 35-78.
1975, nrs. 79-150.
1975, nrs. 151-200.
1975, nrs. 201-244.
1975, nrs. 245-267.
1975, nrs. 268-322.
1975, nrs. 323-340.
1975, nrs. 341-375.
1975, nrs. 376-410.
1975, nrs. 411-470.
1975, nrs. 471-510.
1975, nrs. 511-560.
1975, nrs. 561-592.
1976, nrs. 1-55.
1976, nrs. 56-85.
1976, nrs. 86-130.
1976, nrs. 131-175.

927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
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879.

1971, nrs. 77, nr. II (idem).

957.

880.
881.
882.
883.
884.

1971, nrs. 77, nr. III (idem).
1971, nrs. 77, nr. IV (idem).
1971, nrs. 77, nr. V (idem).
1971, nrs. 78-140.
1971, nrs. 133(Openluchtstation Rustenburgerweg, Tytsjerk.
1971, nrs. 141-175.
1971, nrs. 176-205.
1971, nrs. 206-240.
1971, nrs. 241-255.
1971, nrs. 256-275.
1971, nrs. 276-325.
1971, nrs. 326-346.
1971, nrs. 347-379.
1971, nrs. 380 (158 Talmawoningen).

958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.

885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
972-987

1976, nrs. 163 (28 bejaardenwoningen Kûperstrjitte).
1976, nrs. 176-225.
1976, nrs 226-256.
1976, nrs. 257-315.
1976, nrs. 316-360.
1976, nrs. 361-411.
1976, nrs. 412-455.
1976, nrs. 456-505.
1976, nrs. 506-535.
1976, nrs. 536-580.
1976, nrs. 581-600.
1976, nrs. 601-640.
1976, nrs. 641-690.
1976, nrs. 691-720.
1976, nrs. 721-754.

Principebesluiten van het college met bijbehorende correspondentie
betreffende het verlenen van medewerking aan diverse personen voor
bouw- en verbouwaanvragen.
1966-1976; met bouw- en situatietekeningen.

16
omslagen.

N.B. De heer P.S. Hoekstra heeft een inhoudsopgave van de verschillende zaken
vervaardigd. Deze neveningang is op verzoek op het gemeentearchief te raadplegen.

972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
988

Aldtsjerk
Burgum
Earnewâld
Eastermar
Garyp
Gytsjerk
Hurdegaryp
Jistrum

980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.

Mûnein
Noardburgum
Oentsjerk
Ryptsjerk
Sumar
Suwâld
Tytsjerk
Wyns

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan diverse personen
voor het vervangen van met riet of pannen gedekte daken door asbest
golfplaten.
1966-1976; met kadastrale kaartjes.

1 omslag.

N.B. De heer P.S. Hoekstra heeft een inhoudsopgave van de verschillende zaken
vervaardigd. Deze neveningang is op verzoek op het gemeentearchief te raadplegen.

989-993

Bouwverordening 1966 met stukken betreffende de vaststelling en
wijziging daarvan.
1966-1975.
989.
990.
991.
992.
993.

Voorbereiding en vaststelling van de bouwverordening alsmede de
vaststelling van de eerste wijziging, 1966-1967; omslag.
Bouwverordening 1966.
Toelichting op de bouwverordening 1966.
Nadere Regelen behorende bij de bouwverordening van de gemeente
1966 (bijlagen A t/m F).
Wijzigingen van de bouwverordening alsmede aanvullingen, 1968-1975;
omslag.
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2 omslagen,
3 delen.

994

Stukken betreffende het voeren van correspondentie met R. Blom over
de vervanging van de boerderij Hillamaweg 66 te Burgum.
1968-1970; met kadastrale kaart.

1 omslag.

995

Dossier inzake de standpuntbepaling betreffende de afhandeling van het 1 omslag.
verzoek van de heer P. Schaaf m.b.t. de bouwplannen voor het pand
Westerdijk 17 te Ryptsjerk.
1968-1970; met bouwtekeningen en kadastraal kaartje.

996

Dossiers inzake het verlenen van toestemming voor het keimen van
gebouwen.
1968-1976; met kadastrale kaartjes en bouwtekening van het pand
Veldmansweg 17, Noardburgum.

1 omslag.

N.B. De heer P.S. Hoekstra heeft een inhoudsopgave van de verschillende zaken
vervaardigd. Deze neveningang is op verzoek op het gemeentearchief te raadplegen.

997

Brief aan J.Hellinga dat het gemeentebestuur alleen wil meewerken aan
de uitbreiding van het cafébedrijf “’t Fust” aan de Schoolstraat 46 te
Burgum indien Hellinga bijdraagt aan de realisering van extra
parkeerplaatsen.
1971 december 16; afschrift.

1 stuk.

998

Stukken betreffende het behandelen van het bezwaarschrift van de
Vereniging voor Dorpsbelangen Giekerk tegen de bouw van 26
woningen met garages aan de Dokter E. Wassenberghstrjitte en de W.
Dijkstrastrjitte te Gytsjerk door Bohan Bouwgemeenschap.
1971-1972.

1 omslag.

N.B. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten is door de Kroon geschorst en
de bouwvergunning 1971/207 is vervolgens ingetrokken.

999

Dossier Inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van
controlegebouwen met transformatorstations door de Nederlandse
Aardoliemaatschappij (NAM) aan de Noordermeer (Burgum);
Mounekamp en Lange Geestlaan (Eastermar) alsmede aan de J.
Wiersmaweg (Jistrum).
1972-1973; met kaarten.

1000

Principebesluit met bijlagen om geen medewerking te verlenen voor het 1 omslag.
vergroten van de woning Zomerweg 39 te Burgum, maar alleen voor een
kleine uitbreiding t.b.v. een hal en sanitaire voorzieningen.
1976; met 7 tekeningen en 2 situatieschetsen.

2.2.6.2.2.

Bemoeiingen met bestaande woontoestanden. Afbraak.

1001

Dossier inzake het aanschrijven van de eigenaren van 108 woningen
1 omslag.
(bouwjaar 1961) aan de Kobbeflecht, Vossenburcht, De Horst,
Swellenest en Douwetille om de daken van hun woning te versterken om
afwaaien bij storm tegen te gaan, alsmede onderzoek naar de rol van
het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht n.a.v. de stormramp te
Hurdegaryp in februari 1967.
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1 omslag.

1967-1968; met kaart en 4 tekeningen.
N.B. Op 23 februari 1967, om 10.10 uur, zijn te Hurdegaryp de daken van een blok van
vijf huizen aan de Kobbeflecht gewaaid. Het dak, dat ongeveer veertig meter lang was,
werd door een rukwind in zijn geheel van het huizenblok getild en brak in de lucht in drie
stukken. Brokstukken beschadigden ook en ander blok woningen. ’s Middags woeien
van een blok van vijf woningen aan De Horst de daken af. Alle beschadigde woningen
waren van precies de zelfde soort. De oorzaak was de te lichte constructie en dat de
daken niet verankerd waren. Het herstel hield in dat de woningen aan de Kobbeflecht
een pannendak kregen en dat men de mastiekdaken van de huizen aan De Horst
verankerde.

1002

Verordening bijdrageregeling krotopruiming met bijlagen en wijziging.
1967-1969.

1 omslag.

1003

Register van afgebroken panden.
1968 – 1976.

1 omslag.

N.B. Dit register was oorspronkelijk ingebonden, maar is later uit de band gescheurd. De
gegevens van voor 1968 ontbreken. De materiële toestand is slecht.

1004

Raadsbesluit met bijlagen en wijziging om voorwaarden en bepalingen
vast te stellen m.b.t. het verstrekken van extra subsidie voor vervanging
van ondeugdelijke droogclosets en tonnenprivaten door waterclosets.
1969-1970.

2.2.6.2.3.

Recreatiewoningen en zomerhuizen.

1005

Stukken betreffende het verlenen van toestemming aan A. Bos om het
pand Princenhof 1 te Earnewâld te gebruiken als recreatiewoning
alsmede het voeren van correspondentie over de verbouw van dit
boerderijtje.
1965-1966; met kaart en 3 tekeningen, w.o. aanzicht bestaande
toestand.

1 omslag.

1006-1009

Dossiers inzake het behandelen van verzoeken om panden als
recreatieverblijven te mogen bestemmen/gebruiken of te verkopen.
1966-1976, met kaarten en tekeningen.

4 omslagen.

1006.
1007.

1966-1969.
1970.

1008.
1009.

1 omslag.

1971.
1972-1976.

1010

Verordening op de recreatiewoonverblijven met bijlagen en wijziging.
1968.

1 omslag.

1011

Staten met gegevens over de adressen en de eigenaren van de tweede
woningen en zomerhuisjes in deze gemeente.
1968-1976.

1 omslag.
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2.2.6.2.4.

Bevordering woning(wet)bouw door de Woningstichting
Tietjerksteradeel.
N.B. De woningwetwoningen werden geëxploiteerd en beheerd door de
gemeentelijke Woningstichting Tietjerksteradeel. Zij werd op 16
november 1971 echter opgeheven wegens overname van het
gemeentelijk woningbezit door de Christelijke Woningbouwvereniging
Talma.

1012-1023

Dossiers inzake de bouw door de gemeente van woningwetwoningen en 8 omslagen
het verkrijgen van rijkssteun daarvoor.
en 4 pakken.
1962-1978; met tekeningen en kaarten.
1012.
1013.

1014.

1015.
1016.

1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.

1024

BV 815/BSV 275, bouw 9 woningen: Burgum, Burg. B. Lohmanlaan 4250 (5 woningen) en Jistrum, Buorrefinnewei 13-19 (4 woningen), 19621970.
BV 864, bouw 49 woningen: 22 aan de Burg. Both. Lohmanlaan 29-78 te
Burgum; 8 woningen aan It Heechsân 50-64 te Eastermar; 4 aan de
Tuije 49-55 te Garyp; 5 aan de Master Sannesstrjitte 14-22 te Gytsjerk; 5
aan de Einekoai 1-9 te Hurdegaryp en 5 aan de Hanegraaffweg 35-43 te
Noardburgum, 1963-1968; pak.
BV 999, bouw 56 woningen: 4 aan de Iikmounewei 21-27 en 24 aan de
Houtsagersstrjitte 1-24 te Burgum; 12 aan de N.J. Haismastrjitte 32-47
te Gytsjerk; 4 woningen aan de Einekoai 11-17 te Hurdegaryp; 6 aan de
S.K. Feitsmastrjitte 2-12 te Noardburgum en 6 woningen aan de Dr.
Kijlstraweg 26-26 te Oentsjerk, 1964-1969; pak.
BV 1016, bouw 4 woningen aan It Heechsân 42-48 te Eastermar, 19641969.
BV 1052, bouw 64 woningen: 24 woningen aan de Weinmakkersstrjitte
1-24 te Burgum; 10 woningen aan de Ds. Minnemawei 2-8 en
Eendrachtsweg 12-22 te Garyp; 6 woningen aan de S.K. Feitsmastrjitte
14-24 te Noardburgum en 24 woningen aan de Ds. Noordmansstraat 2148 te Sumar, 1964-1975.
BV 1053, bouw 12 woningen aan de Simke Kloostermanstrjitte 28-57 te
Gytsjerk, 1964-1970.
BV 1106, bouw 8 woningen aan de Einekoai 2-16 te Hurdegaryp, 19651970.
BV 1176, bouw 12 woningen aan de Kwekersstrjitte 6-28 te Burgum,
1966-1969.
BV 1227, bouw 122 woningen, waarvan 76 woningen te Burgum aan de
Min. Van den Brinklaan 21-35; Learloaijersstrjitte 1-16; Smidsstrjitte 116; Brouwersstrjitte 1-24; Weversstrjitte 1-23, 1967-1973; pak.
Idem, waarvan 24 te Gytsjerk en 22 te Hurdegaryp, 1967-1973, 1978;
pak.
BV 1267, bouw 4 woningen, 2 aan de Kaetsjemuoiwei 31 a en b te
Mûnein en 2 aan de Miedemaweg 2-4 te Aldtsjerk, 1966-1971.
BV 1318, bouw 46 woningen: 18 aan de S. Kloostermanstrjitte 65-99 en
6 aan de W. Dijkstrastrjitte 42-52 te Gytsjerk; 22 woningen aan de
Gaelekamp 1-43 te Hurdegaryp, 1968-1974, 1977.
Stukken betreffende de toewijzing van woningcontingenten.
1965-1976.
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1 omslag.

1025

Stukken betreffende het benoemen alsmede het nemen van afscheid
van het bestuur van de Woningstichting Tietjerksteradeel.
1966-1971.

1 omslag.

N.B. Het doel van de stichting was werkzaam te zijn in het belang van de verbetering van
de volkshuisvesting en beheerde en exploiteerde daartoe het gemeentelijk woningbezit in de
gemeente Tytsjerksteradiel. Zij was opgericht in 1937 met een aanvangkapitaal van vijftig
gulden en werd op 16 november 1971 weer opgeheven wegens overname van het gemeentelijk woningbezit door de Christelijke Woningbouwvereniging Talma.

1026

Besluiten met bijlagen om aan huurders van gemeentelijke
woningwetwoningen tot wederopzegging toestemming te verlenen voor
het bouwen en hebben van garages en bijgebouwen.
1966-1971; met 2 foto’s van de woning Ds. Noordmansstraat 39.

1027

Dossiers inzake het verlenen van toestemming aan diverse huurders om 1 omslag.
wijzigingen in woningwetwoningen aan te brengen.
1967-1971.

1028

Stukken betreffende de aanschrijving om de garage bij de woning
Master Sannesstrjitte 12 te Gytsjerk af te breken en het voeren van een
rechtsgeding bij de rechtbank hierover.
1969-1970; met situatietekening.

1 omslag.

1029-1030

Dossier inzake het opheffen van de gemeentelijke Woningstichting
“Tietjerksteradeel” en overdracht van het woningbezit aan de
Woningbouwvereniging Talma te Drachten.
1969-1976; met situatietekeningen.

1 pak en 1
omslag.

1029.
1030.

1 omslag.

Opheffing van de Woningstichting, overdracht van de
woningwetwoningen aan Talma, alsmede de financiële afwikkeling van
de werkzaamheden, 1969-1976; met situatietekeningen. Pak.
Overzichten van de samenvoeging van de gemeentelijke complexen
woningwetwoningen, inclusief een vernummeringslijst van de
complexnummers, 1969-1975.

2.2.6.2.5.

Bevordering woning(wet)bouw door andere woningcorporaties.

1031

Stukken betreffende de ondersteuning van de uitbreiding van het
werkgebied van de Chr. Woningbouwvereniging Talma met onze
gemeente alsmede de ontwikkeling en het functioneren van de
vereniging in de gemeente Tytsjerksteradiel.
1966-1976.

---

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de Stichting
Rust- en Verzorgingshuizen ten behoeve van de financiering van de
bouw van 38 bejaardenflats aan de Prins Bernhardstraat 51-125 te
Burgum.
1967-1969.
Zie inventarisnummer 155.

1032-1050

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de Christelijke
Woningbouwvereniging Talma te Drachten voor de bouw van diverse
woningwetcomplexen in deze gemeente.
1967-1985, 1991; met tekeningen en kaarten.
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1 omslag.

19 omslagen.

1032.
1033.

1034.

1035.
1036.
1037.

1038.

1039.
1040.
1041.

1042.
1043.
1044.

1045.
1046.

1047.

BP 43816, bouw 25 woningen aan de Dr. E. Wassenberghstraat 20-28,
Dr. O. Postmastraat 17-25 en de W. Dijkstrastraat 27-35 te Gytsjerk,
alsmede aan de Gaelekamp 109-127 te Hurdegaryp; 1967-1978.
BP 43368, bouw 98 bejaardenwoningen aan de S.K. Feitsmastraat 2955 te Noardburgum; de Ds. Noordmansstraat 8-24 te Sumar;
Harstepaed 2-16 en ’t Leech 4-8 te Eastermar; Master Lubwei 20-40 te
Garyp; Ds. Talmasingel 1-39 te Burgum; Gaelekamp 2-32 te Hurdegaryp
en Eilânsgrien 14-26 te Earnewâld; 1967-1979.
Bp 44458, bouw 68 bejaardenwoningen aan de Master Lubwei 17-31 te
Garyp; W. Dijkstrastrjitte 22-38 en de S. Kloostermanstrjitte 21-37 te
Gytsjerk; Ds. Talmasingel 2-44 te Burgum; Ds. Oosterhuisstraat 18-32 te
Suwâld en aan de Mounewei 25-39 te Mûnein; 1969-1979.
BV 1379, bouw 42 woningwetwoningen aan de Kûperstrjitte 1-24 te
Burgum en de W. Dijkstrastrjitte 58-92 te Gytsjerk, 1969-1978, 1982.
BP 45342, bouw 40 bejaardenwoningen aan de Klompmakkersstrjitte 228 en de Ds. Talmasingel 66-116 te Burgum; 1970-1974,1979-1982.
BV 1488, bouw 77 woningwetwoningen: 10 aan de Master Lubwei 1-11
en De Tuije 57-63 te Garyp; 11 aan de Buorrefinnewei 21-41 te Jistrum;
13 aan de Gaelekamp 45-61 en de Burg. Drijberweg 128-134 te
Hurdegaryp; 13 aan de Van Beijmastraat 1-25 te Noardburgum; 8 aan ’t
Hôf 6-20 te Eastermar; 10 aan de Miedemaweg 8-26 te Aldtsjerk en 12
aan de Ds. Noordmansstraat 45-64 te Sumar; 1970-1975, 1983.
BV 1591, bouw 218 woningwetwoningen aan de Roggemounewei 1-119,
Roggemounewei 3-117 en de Min. Van den Brinklaan 10-128 te
Burgum; Van Beijmastraat 2-39, J.A. Fokkemastraat 21-31 en de S.K.
Feitsmastraat 26-38 te Noardburgum; Frisiusstrjitte 2-16, Van
Meijersstrjitte 1-35 en de Ulbe van Houtenstrjitte 54-90 te Gytsjerk,
alsmede de Burg. Drijberweg 80-126 te Hurdegaryp; 1971-1977, 1991.
BP 45910, bouw 27 woningen aan de Frisiusstrjitte 1-13 en de Ulbe van
Houtenstrjitte 14-52 te Gytsjerk; 1971-1978, 1982.
BP 45944 en 45945 bouw 32 premiewoningen: 10 woningen aan ’t Hôf
1-19 te Eastermar en 22 aan de Iikmounewei 30-75 en de
Skippersstrjitte 2-14 te Burgum; 1971-1982.
BP 46040, bouw 64 woningen aan de Ymkersstrjitte 1-20, de
Skippersstrjitte 1-21, de Klompmakkersstrjitte 5-17 en de Mounewei 2-10
te Burgum; de U. van Houtenstrjitte 2-12, en de W. Dijkstrastrjitte 41-79
te Gytsjerk; 1971-1978, 1983.
BV 1649, bouw 26 woningwetwoningen aan ’t Hôf 22-72 te Eastermar;
1972-1974.
BP 46183, bouw 10 premiewoningen aan de Klompmakkersstrjitte 19-27
en de Ymkersstrjitte 22-30 te Burgum; 1972-1978, 1982.
BP 46648, bouw 68 bejaardenwoningen aan de Iikmounewei 10-28 te
Burgum; Sinderhoven 148-172 en Gaelekamp 34-52 te Hurdegaryp;
Eysingapaed 1-17 te Aldtsjerk, Eilânsgrien 14-24 te Earnewâld; Van
Beymastrjitte 32-58 te Noardburgum en Heermawei 16-26 te Ryptsjerk;
1972-1976, 1985, 1991.
BP 46960, 30 bejaardenwoningen: 20 aan de Ds. Talmasingel 44a-64
en de Iikmounewei 43-59 te Burgum en 10 aan de Sinderhoven 174-192
te Hurdegaryp; 1973-1976.
BV 1698, 58 woningwetwoningen: aan de J.D. de Vriesstraat 65-75, de
Joh. Falkenastraat 8a-10c, de Burg. Van Panhuyslaan 137-163 te
Burgum; de Ljippenstâl 2-28 te Garyp; José Vigevenoweg 1-19 te Sumar
en de Ds. Oosterhuisstraat 2-16 te Suwâld; 1974-1978.
BV 1768, bouw 75 woningwetwoningen aan de Mounewei 6-20 te
Mûnein; Heermawei 28-34 en Tsjerkelânsreed 25-31 te Ryptsjerk; De Yp
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1048.

1049.
1050.

2-84 te Burgum; Sinderhoven 52-66 en Preesterlânswei 11-27 te
Hurdegaryp; 1975-1980, 1983.
BV 1792, 37 woningwetwoningen aan de Heermawei 4-14 te Ryptsjerk;
Elzekamp 1-15 te Tytsjerk; Sinderhoven 68-80 te Hurdegaryp;
Ljippenstâl 5-19 te Garyp en de Ds. Noordmansstraat 1-15 te Sumar;
1975-1983.
BV 1846, bouw 25 woningen aan de Buorrefinnewei 14-22 te Jistrum;
Eysingapaed 25-43 te Aldtsjerk en S.P. Hoekstraweg 26-44 te Sumar;
1976-1982.
BV 1847, bouw 28 bejaardenwoningen aan de Ymkersstrjitte 11-25 en
de Yp 3-19 te Burgum; ’t Hôf 25-31 en de Schoolstraat 16-20 te
Eastermar alsmede de Buorrefinnewei 24-28 te Jistrum; 1976-1983.

1051

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Stichting Nieuw
Heemstra State voor de bouw van 49 bejaardenwoningen aan de Van
Haersmasingel 5-39 en Hofwegen 23-87 te Oentsjerk.
1972-1974; met 3 tekeningen.

2.2.7.
2.2.7.1.

Openbare veiligheid.
Bescherming Bevolking.
N.B. De Bescherming Bevolking (BB) was een door de regering
ingestelde rampenbestrijdingsorganisatie met als opdracht massale
hulpverlening bij het ontstaan van een grote calamiteit, zoals een oorlog.
Elke streek kende zijn eigen BB met magazijnen en blokploeguitrusting.
Eind jaren vijftig stelde de overheid tevens de noodwachtplicht in.
Doordat het maatschappelijke draagvlak voor de BB na de bloeitijd in de
jaren vijftig langzamerhand verdween, hief minister Wiegel de BB in
1986 op.

1052

Register van personen, opgeroepen tot de Noodwachtplicht, geboortejaren 1928-1950.
Registratie van 1959-ca. 1979.

1 omslag.

1 kaartsysteem.

N.B.1 De Noodwachtplicht is in 1958 ingevoerd voor dienstplichtigen zonder
mobilisatiebestemming (buitengewoon dienstplichtigen). Hier tevens indeling van
personen bij de dienstvakken brandweer, geneeskundige dienst, reddingsdienst, ABCdienst en de Commandopost.
N.B.2 Zie voor het gedeelte met de geboortejaren 1951-1963 het archief 1977-1986.

1053

Stukken betreffende het inrichten van de noodbestuurspost in de kelder
van het gemeentehuis aan de Raadhuisweg 7.
1966-1977.

1 omslag.

1054

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan diverse
instanties over de gemeentelijke toepassing van de richtlijnen m.b.t. de
civiele verdediging (bescherming bevolking).
1966-1978.

1 omslag.

1055

Fotoboek uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne van het materiaal dat in het kader van de Civiele
Verdedigingsvoorbereiding ter beschikking staat.
1975; afschrift.

1 deel.
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2.2.7.2.

Overige zaken betreffende de openbare veiligheid.

1056

Dossier inzake de wijziging en bijwerking van de Algemene Politieverordening (APV.) inzake het afsteken en verkopen van vuurwerk.
1967.

1 omslag.

1057

Gemeentelijk rampenplan met richtlijnen voor bestrijding rampen in
vredestijd, niet zijnde watersnoodrampen en richtlijnen stormvloed.
1976-1977.

1 omslag.

2.2.8.
2.2.8.1.

Waterstaat.
Waterschappen. Wateren, watergangen.

1058

Dossiers inzake de vaststelling van wijzigingen van de legger openbare
waterstaatswerken m.b.t. de afvoer als openbaar vaarwater van
gedeelten van de Hurdegarypster Opfeart, Tytsjerkster Feart en
Tietjerkster Zanding.
1965-1967.

1 omslag.

1059

Notitie over de beschrijving van het wapen van het waterschap “De
Wâlden” en een notitie over het wapen van het waterschap “Súd
Winninghe”.
1966.

2 stukken.

1060

Dossier inzake het voeren van correspondentie met het
gemeentebestuur van Leeuwarden over de bouw van een stuw in de
Zanding nabij Woelwijk.
1966, 1969; met 2 (kadastrale) kaarten.

1 omslag.

1061

Dossiers inzake het overdragen in onderhoud en beheer van het
zuidelijke gedeelte van de Bergumer Nieuwstadservaart aan het
Waterschap Bergum e.o., alsmede het verkrijgen van vergunning voor
de walbeschoeiing langs de Wide Ie onder Suwâld van de Inspectie der
Domeinen.
1966, 1973, 1982; met kaartje.

1 omslag.

1062

Dossiers inzake het verlenen van medewerking voor de verbetering van
de waterlossingen/afwatering in de bemalingsgebieden
Ryptsjerk/Rietlandsvaart, uitbreidingsplan ’t Hôf te Eastermar en nabij
het kruispunt Quatrebras.
1968-1975; met 4 (kadastrale) kaarten.

1 omslag.

1063

Dossier inzake het verstrekken van bericht en raad m.b.t. het
waterbeheersingsplan Trynwâlden van Waterschap De Wâlden.
1971, 1974; met 4 kaarten en tekeningen.

1 omslag.

---

Dossier inzake het maken van plannen om De Moark, Alddiel en
Aldtsjerkster Feart uit te baggeren.
1975-1980, met kaarten.
Zie het archief 1977-1986.
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2.2.8.2.

Bodempeil.

1064

Dossier inzake de behandeling van het verzoek van de firma Grebe te
Sneek om zand te mogen winnen uit percelen grond gelegen ten zuiden
van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en ter weerszijden van de
Rietlandsvaart nabij Hurdegaryp.
1965-1970; met tekeningen.

1 omslag.

N.B. Zie voor de stukken over het aangaan van een overeenkomst met de fa. Grebe en
Zoon inzake de overdracht van een gedeelte van de Rietlandsvaart en een gedeelte
gemeentegrond, kadastraal bekend gem. Hardegarijp, sectie A, nr. 4212 ten behoeve
van de zandwinning, in ruil voor het bouwrijp maken van de bestemmingsplannen
“Hardegarijp–West” en “Hardegarijp-Midden” te Hurdegaryp het inventarisnummer 354.

1065

Dossiers inzake het verstrekken van adviezen aan Gedeputeerde Staten 1 omslag.
inzake de aanvragen van J. Djurrema te Noardburgum en S. Riemersma
te Hurdegaryp voor het ontzanden van percelen aan de Noordermeer te
Burgum, respectievelijk ten zuiden van de Zomerweg te Hurdegaryp.
1966-1970; met kadastrale kaartjes.

1066

Dossier inzake het voeren van een beroepsprocedure bij de Raad van
1 omslag.
State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Friesland waarbij
aan de N.V. Frieslands Glorie te Veenwouden, ontheffing is verleend ten
behoeve van het ontgronden van een terrein nabij Zwartkuis voor het
graven van een insteekhaven.
1967-1971; met 2 tekeningen.
N.B. Bij Koninklijk Besluit van 6 juli 1971 is het beroep van burgemeester en wethouders
voor het grootste deel ongegrond verklaard.

1067

Dossiers inzake het verlenen van medewerking ten behoeve van
aannemingsmaatschappij Dikkerboom & Sybrandy N.V. voor het
ontgronden van diverse percelen langs de Wide Ie ten behoeve van de
zandwinning, alsmede het maken van een zanddepot aan de
Monnikenweg.
1967-1973; met tekeningen en kaarten.

1 pak.

N.B. Zie voor stukken betreffende de planologische regeling van het ontzandingsplan
van Dikkerboom en Sybrandy m.b.t. de zandwinning langs de Wide Ie, inventarisnr. 740.

1068

Stukken betreffende het (negatief) adviseren op het verzoek van de
Combinatie Van Heeringen en Severs N.V en de Handelsmij. Grebe
N.V. om vergunning voor het winnen van klei en zand in en rondom het
Burgumer Mar.
1968-1978; met (kadastrale) kaarten.

1 omslag.

1069

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de ontgrondingsaanvragen van de v.o.f. Kalkzandsteenfabriek “Bergumermeer” te
Skûlenboarch.
1969-1977; met (kadastrale) kaarten.

1 omslag.

1070

Dossier inzake het verkrijgen van vergunning van Gedeputeerde Staten 1 omslag.
voor het ontgronden van enkele percelen in het kader van de aanleg van
de weg Garyp-Bolderenbrug.
1973; met 2 kaartjes.
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2.2.8.3.

Verveningen
N.B.1. Vervening is het graven van veen uit de bodem voor het maken
van turf.
N.B.2. In het verleden zijn uit de verveningen fondsen ontstaan door
heffingen van de zgn. contributie van verveende turf, om daaruit het
onderhoud van de polderdijken en verdere werken van de verveende
plassen te bekostigen. Dit waren de slik- en turfgeldfondsen. Elke
gemeente waar vervening plaatsvond, had een slikgeldregister. Hierin
werd precies bijgehouden welk aandeel elk verveend perceel en dat
slikgeld opbracht, in het slikgeldfonds had. In 1973 kwam aan de
verplichting tot het bijhouden van het slikgeldregister een eind.

1071

Journaal van ontvangsten en uitgaven in verband met de verveningen.
1963-1974.

1 deel.

1072-1080

Verveningsrekeningen met verantwoording en bijlagen alsmede de
eindrekening.
1965/1966 – 1973/1974.

9 omslagen.

1072.
1073.
1074.
1075.

1965/1966.
1966/1967.
1967/1968.
1968/1969.

1076.
1077.
1078.
1079.
1080.

1969/1970.
1970/1971.
1971/1972.
1972/1973.
Eindafrekening verveningen,
1973-1974.

1081

Nieuw Register der slik- en turfgelden per kadastrale gemeente.
1966-1974.

1082

Stukken betreffende het geven van adviezen over de uitbetaling van turf- 1 omslag.
en slikgelden n.a.v. het voltooien van het in cultuur brengen van
percelen.
1966-1975; met (kadastrale) kaartjes.

1083

Stukken betreffende het bewijs dat Sieger Posthuma gerechtigd is om
als gemeenteontvanger handelingen voor de verveningsadministratie te
verrichten.
1968.

1 omslag.

1084-1086

Dossier inzake de liquidatie van de verveningsfondsen en uitkering van
de slikgelden aan de eigenaren van de verveende percelen.
1973-1977.

3 omslagen.

N.B. Als gevolg van een provinciaal besluit van 7 november 1972 moesten de door de
gemeente beheerde bezittingen van het slik- en turfgeldfonds, voorzover nodig te gelde
worden gemaakt. Verdeling vond over de eigenaren plaats van de percelen,
voorkomende in het register der slik- en turfgelden.

1084.
1085.
1086.

Verklaringen van eigendom van percelen waarop slik- en turfgeld rust
met afschriften van eigendomsakten, 1973-1974.
Liquidatie van de verveningsfondsen, verkoop inschrijvingen
grootboeken 2½ % “Nederlandsche Werkelijke Schuld” van het Slik en
Turfgeldfonds, 1973-1977.
Afschriften van brieven aan de eigenaren van de percelen, voorkomende in het register der slik- en turfgelden m.b.t. de eindbetaling van de te
gelde gemaakte bezittingen, 1974.
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1 band.

2.2.9.
2.2.9.1.
2.2.9.1.1.

Verkeer en vervoer.
Verkeer en vervoer te land.
Overname en overdracht van wegen.

1087

Dossiers inzake het voeren van overleg met de Waterschappen Bergum 1 omslag.
en Omstreken, Lits en Lauwers, Buitenmurk en De Wâlden over de
overname in onderhoud en beheer van diverse wegen.
1966-1976; met tekeningen.
- De Oude Hooiweg (nu Monnikenweg) en Langelaan, 1965-1966;
- Boerestreek, Heidbuurtweg, Heechsân en Iestwei, 1969-1976;
- Gedeelte van de Foksegatten en De Streek, Suwâldsterdyk, gedeelte
Taskeweg en Sanjesreed alsmede overdracht van waterlopen, 19691975.

1088

Dossier inzake de overname van de Singel te Garyp van de
omwonenden.
1967-1968; met situatietekening.

1 omslag.

1089

Stukken betreffende de overname van straten aan het Súder Spaerlân
van Aannemersbedrijf N.V. v.h. A. Kingma en Zoon in eigendom,
onderhoud en beheer alsmede de aankoop van voornoemd bedrijf van
een groenstrook.
1967-1973; met 2 tekeningen.

1 omslag.

2.2.9.1.2.

Aanleg en verbetering van wegen.
N.B. De indeling van deze rubriek is als volgt:
Eerst de aanleg en verbetering van wegen in de gemeente die
dorpsgrensoverschrijdend zijn (in chronologische volgorde); vervolgens
vindt u de aanleg en verbetering van wegen beschreven binnen een
dorpsgebied (op alfabetische volgorde van plaatsnaam).

1090

Dossier inzake het aangaan van een overeenkomst met Rijkswaterstaat 1 omslag.
m.b.t. het maken van aansluitingen op de Rijksweg nabij Hurdegaryp in
het kader van de verdubbeling van het wegvak SwarteweiseinHurdegaryp, alsmede de overdracht van een perceel water en weg en
grond.
1965-1968; met kaarten.
N.B. Zie voor de voorbereiding van de verdubbeling het archief 1949-1965.

1091

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de verbetering van
het wegvak van Gytsjerk, vanaf de zuivelfabriek, tot Oentsjerk (Stania
State).
1965-1972; met kaarten en tekeningen.

1 omslag.

N.B. Zie voor de voorbereiding van de trajectreconstructie het archief 1949-1965.

1092-1095

Dossiers inzake de aanleg en reconstructie van wegen, voetpaden,
parkeerstroken en groenstroken in de diverse bestemmings- en
uitbreidingsplannen in de verschillende dorpen.
1966-1976; met kaarten en situatietekeningen.
1092.
1093.

1966-1969.
1970-1972.

1094.
1095.
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1973-1975 (deels).
1975 (deels)-1976.

4 omslagen.

1096

Dossier inzake het verlenen van een bijdrage aan Waterschap De
1 omslag.
Wâlden voor het verbeteren en verharden van de Suwâldsterdyk tussen
Hurdegaryp en Tytsjerk.
1967-1970; met kadastrale kaart en tekeningen.

1097

Stukken betreffende verbetering van wegen in het plan “Lytse Geast”
tussen Suwâld en Tytsjerk door asfaltering, te weten: gedeelten van de
Rustenburgerweg (incl. de reed naar de boerderij van J. Breeuwsma),
Monnikenweg en Aldemiede en de gehele Alde Lunewei.
1967, 1970-1971, 1975-1976; met kadastrale kaart

1 omslag.

1098-1101

Dossier inzake de aanleg van het wegvak Oentsjerk-AldtsjerkSteenendam als project van provincie en gemeente.
1967-1978; met tekeningen en kaarten.

1 pak, 3
omslagen.

N.B. De aanleg van het gedeelte Aldtsjerk-Steenendam kwam voor rekening van de
provincie. Het wegvak Oentsjerk-Aldtsjerk kwam in beheer en onderhoud van de
gemeente. Ook de aanleg van een ontsluitingsweg voor Aldtsjerk kwam voor rekening
van de gemeente.

1098.
----.
1099.
1100.
1101.

Bouw (in samenwerking met gemeente Dantumadeel) van een tweetal
vaste bruggen over De Moark en de Aldtsjerkster Feart, 1967-1970.
Grondaankopen i.v.m. de aanleg van het wegvak, 1968-1974;
Zie inventarisnummer 215.
Dit inventarisnummer is vervallen.
Aanleg van het wegvak (op grond van de tekeningen van Provinciale
Waterstaat), 1969-1972
Financiële afwikkeling van het project, inclusief herstel van de schade
van het oude traject Aldtsjerk-Steenendam door de Provincie Friesland,
1972-1978.

1102

Stukken betreffende het voeren van overleg met Rijkswaterstaat en
gemeenten over de wegenstructuur in Noord-Oost Friesland, w.o. de
wegverbinding Leeuwarden-Groningen.
1968-1977; met tekeningen.

1 omslag.

1103

Plannen voor de verbreding van de Ottemaweg vanaf Hurdegaryp,
langs Ryptsjerk naar Mûnein met de grens van Dantumadeel.
1970-1977, 1980; met tekeningen.

1 pak.

N.B. In de raadsvergaderingen zijn de verschillende verbredingsplannen verworpen. De
uiteindelijke verbetering bestond uit het aanbrengen van een dek- en slijtlaag tot 3 meter
breed in 1978 en aanvulling van de bermen met hoogovenslakken in 1980. Zie hiervoor
het archief 1977-1986, inventarisnummer 1252.

1104

Principebesluit met bijlagen om akkoord te gaan met de plannen van
Rijkswaterstaat voor verbetering van rijksweg 43a vanaf de brug over
het Pr. Margrietkanaal tot Quatrebras.
1971-1975; met tekeningen.

1 omslag.

1105

Dossier inzake de aanleg van fietsstroken (markering) en
parkeerhavens langs de Rengersweg door Gytsjerk en Oentsjerk en
aankoop van de benodigde grond van diverse eigenaren.
1974-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

1106

Kaart met daarop de geprojecteerde wegen door de gemeente.
Z.j.

1 blad.
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Aldtsjerk.
1107

Dossiers inzake de aanleg van voetpaden langs de Van Sminiaweg
(inclusief aftakkingen naar de pastorie en kleuterschool) alsmede
aankoop en ruiling van de benodigde gronden.
1967-1971, 1975; met (kadastrale) kaarten en tekeningen.

1 omslag.

1108

Dossier inzake het aanbrengen van een asfaltverharding te
1 omslag.
Zevenhuizen en aankoop van enige gedeelten van deze zandweg van J.
van der Helm en G.H. de Graaf.
1967-1971; met situatietekening.

1109

Stukken betreffende het voeren van overleg met de gemeente
Dantumadeel over de verbetering van de kruising van de Klaas
Douwesweg-Wearbuorren met Healbird-Bosweg en aankoop van de
benodigde grond van P. Adema.
1969-1977, 1979; met 3 tekeningen.

1 omslag.

N.B. De gemeente Dantumadeel wenste in haar brief van 31 mei 1977 de verbetering uit
te stellen.

1110

Dossiers inzake het voeren van overleg met diverse instanties over de
verbetering van de Rhaladyk en de Wierewei.
1971-1977; met tekeningen.

1 omslag.

1111

Dossiers inzake de aanleg van gedeelten van het Eysingapaed en ruil
van grond met de woningbouwvereniging Talma.
1973-1976; met tekeningen.

1 omslag.

1112

Dossier inzake de aanleg van een voetpad en brugje naar het Aldtsjerk- 1 omslag.
stermar en aankoop van de benodigde grond van mevr. A. PostmaLaversma.
1975; met 2 tekeningen.
Burgum.

1113-1117

Plannen inzake de aanleg van de doorverbinding in de kom van
Burgum, de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg, als onderdeel
van de rijksweg Nijega-Quatrebras.
1965-1977; met (kadastrale) kaarten en tekeningen.
N.B. 1. Zie voor de besluitvorming en de uitvoering van de weg het archief 1977-1986,
nr. 1236 en 1236a.
N.B. 2. Zie voor het treffen van voorbereidingen en de eerste grondaankopen in de
periode vanaf 1956: het archief 1949-1965, nr. 1062.

1113.
1114.
1115.
1116.
1117.

Aankoop grond van diverse eigenaren, 1963-1974.
Aankoop grond van diverse eigenaren, 1975-1977.
Overleg en planvorming aangaande de traverse, 1965-1971.
Overleg en planvorming aangaande de traverse, 1974-1977.
Bestek en voorwaarden voor de aanleg met tekeningen B6-1-129-1,
alsmede de 1e en 3e nota van wijzigingen en aanvullingen met
tekeningen, 1975-1977.
N.B. Tekening B6-1-129-1 ontbreekt, andere tekeningen behorende bij het bestek van
1975 zijn destijds vervangen door wijzigingen. De 2 e nota van wijziging ontbreekt.
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5 omslagen.

1118-1135
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.

1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.

1131.
1132.
1133.

Dossiers inzake de aanleg van wegen (met riolering), voetpaden en
18 omslagen.
andere voorzieningen te Burgum.
1965-1976; met tekeningen.
Aanleg van een verbindingweg tussen de Burg. Steenhuisenlaan en de
Burg. Van Panhuyslaan, 1965-1966.
Aanleg van twee gedeelten parallelwegen van de Minister van den
Brinklaan, 1966.
Aanleg van de Weversstrjitte en de Brouwersstrjitte, 1966-1967.
Aanleg van de Ds. Talmasingel, 1967.
Aanleg van gedeelten van de Ferfstraat, Botte Jaerlastraat en
Lauermanstraat (incl. dempen dobbe en slechten houtwallen), 1967.
Aanleg van een gedeelte van de Tj. H. Haismastraat, 1967.
Aanleg van de Kûperstrjitte vanaf de Markt over de oude ijsbaan naar
het industrieterrein en het verlengen van de Min. Van den Brinklaan tot
de Kûperstrjitte, aanleg Ds. Talmasingel en Klompmakkersstrjitte, 19681969.
Verlenging van de Dr. B. Hornstrasingel en de Tj. H. Haismastrjitte,
1968-1969.
Verlengen van de Pr. Bernhardstraat i.v.m. het gereedkomen van de
bejaardenflats nabij Eeburght, 1969.
Aanleg van de Renbaan, 1969.
Aanleg van trottoirs langs een deel van de Schoolstraat, 1969.
Verbetering van de toegangswegen naar de openbare MAVO en aanleg
van een trottoir aan de noordzijde van de Schoolstraat tot aan het
bestaande pad bij de openbare MAVO, 1969-1971.
Aanleg van een bevoorradingsweg t.b.v. de winkelpanden aan de
zuidzijde van de Tsj. Geartsstrjitte (wegens het afsluiten van deze
straat) en aankoop van de benodigde grond van de fam. Rinzema, H.
van Beusekom en de fam. Van der Berg, 1969-1974.
Aanleg van gedeeltes van de Dr. B. Hornstrasingel, Lauermanstraat en
Skoalloantsje alsmede aanleg van de Minnertshof, De Berch en
Kloosterkamp, 1970-1971.
Aanleg Frisiasingel en aanleg voetpad tussen de Noordersingel en de
Chr. Nationale School “De Wringe”, 1970-1971.
Plan voor aanleg weg ten westen van de Burg. van Panhuyslaan, 1971.
N.B. Kennelijk niet doorgegaan.

1134.
1135.

1136-1138

Aanleg Ds. J. Kooiplein, inclusief parkeerplaatsen en trottoir en
verkrijging van de benodigde grond van de Gereformeerde Kerk en R.
Wijmenga, 1971-1972.
Verbetering van de aansluiting Bulthuissingel met de Fr. Bosgraafstraat met bijkomende werken alsmede de doortrekking van de Fr.
Bosgraafstraat, 1974-1976.
Dossiers inzake de aanleg van wegen en voetpaden alsmede
voorzieningen in de bestemmingsplannen voor Burgum.
1970-1976; met tekeningen.

1136.

Bestemmingsplan Bergum, Noord-Oost. Aanleg gedeelten van de Dr.
Hornstrasingel, Tj. H. Haismastraat en Kolfbaan, Ferfstraat, Renbaan;
verbetering Trambaan; aanleg van de Tichelkamp en De Poel; alsmede
de aanleg van voetpaden langs deze straten en de Lauermanstraat en
Schoolstraat. Aanleg parkeervoorzieningen en groenstroken, 19701975.
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3 omslagen.

1137.

1138.

1139-1140

Bestemmingplan Bergum Zuid-Oost/Winterswijk. Aanleg gedeelten van
de Ymkersstrjitte, Minister van der Brinklaan, Roggemounewei; de
aanleg van de Skippersstrjitte, Túnkersstrjitte, een wegje tussen
Molenweg en Schoolstraat, De Yp, Eskdoarn en de verlenging en
verbetering van de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg; alsmede de
aanleg van trottoirs, parkeer- en groenstroken, 1970-1976.
Bestemmingsplan Bergum Noord-West. Aanleg Gedeelte van de Burg.
Van Panhuyslaan en van de Frisiasingel, aanleg trottoir langs de Burg.
Van Sytzamalaan, 1973-1976.
Dossiers inzake de reconstructie en verbetering van wegen.
1969-1976, 1991; met tekeningen.

---.
1139.
---.
1140.

2 omslagen.

Verbetering van de toegangswegen naar de openbare MAVO,19691971.
Zie inventarisnummer 1129.
Reconstructie van de Kloosterlaan (verbreding van drie tot zes meter en
aanleg riolering) en aankoop van de omwonenden van de benodigde
grond, 1971-1974, 1991.
Verbetering van de aansluiting Bulthuissingel met de Fr. Bosgraafstraat
met bijkomende werken, 1974-1976.
Zie inventarisnummer 1135.
Plan voor verbetering van de kruising Fr. Bosgraafstraat en
Noordersingel; toestemming voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf om
de Miensker gedeeltelijk te verharden en verbetering van een gedeelte
Noordermeer met reconstructie van de aansluiting op de Zomerweg met
aankoop van de benodigde grond van P. de Jong, 1975-1976.
Earnewâld.

1141

Dossier inzake de aanleg en verbetering van de weg Bolderenbrug tot
Earnewâld (de Feantersdyk) en de Koaidyk naar Oudega met
bijbehorende werken in het kader van het recreatieplan It Wiid.
1965-1969; met tekeningen.

1 omslag.

1142

Dossier inzake de aanleg van een gedeelte van het Eilânsgrien met
riolering, incl. de westelijke verbinding met de Wiidswei.
1969-1970; met 2 tekeningen.

1 omslag.

----

Dossier inzake het verlenen van vergunning aan Bechtel Incorporated
tot het maken van een toegangsweg naar het meetpunt aan de Ds. Van
der Veenweg.
1970; met tekeningen.
Zie inventarisnummer 1324.

1143

Dit inventarisnummer is vervallen.
Eastermar.

1144-1146

Stukken betreffende de reconstructie en verbetering van het traject
Eastermar-Skûlenboarch, de Skûlenboargerwei.
1966-1976; met tekeningen.
N.B. 1. Voor de reconstructie van het wegtraject Eastermar-Skûlenboarch werd een
partieel bestemmingsplan voor het buitengebied opgestart, waarbij het traject van het
wegtracé geregeld werd. Wegens ernstige bezwaren van enige instanties werd in 1976
besloten om het partieel bestemmingsplan niet vast te stellen, waarmee ook het besluit
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3 omslagen.

van 6 december 1973 tot reconstructie van het wegvak van de baan was. Een gevolg
hiervan was dat tevens het besluit van 9 januari 1975 tot aankoop van stroken grond
voor de reconstructie ingetrokken werd. Het wegvak werd wel verbeterd, maar hierbij
volgde men het bestaande tracé.
N.B. 2. Zie tevens inventarisnummer 744.

1144.
----.
1145.
1146.

Plan, 1966.
Aankoop van grond van diverse eigenaren, 1966-1975.
Zie inventarisnummer 223.
Bestek, voorwaarden en tekeningen alsmede beplantingsplan van
Staatsbosbeheer; 1967-1969.
Vergunning van het Waterschap Lits en Lauwers alsmede stukken
betreffende de verbetering van het bestaande wegvak Skûlenboarch-It
Heechsân, 1970-1977.

1147

Dossier inzake de aanleg van “t Leech en Harstepaed met riolering.
1967-1968; met tekeningen.

1 omslag.

1148

Dossier inzake de aanleg van de Industrieweg op het industrieterrein
van Skûlenboarch en het als gevolg hiervan wijzigen van de
hoofdwaterleiding.
1968-1971; met tekeningen.

1 omslag.

1149

Dossiers inzake de reconstructie en aanleg van wegen met riolering, te 1 omslag.
weten:
- aanleg van het 2e gedeelte van ’t Leech (verlenging);
- aanleg ’t Hôf, incl. de verlenging;
- verbreding alsmede de verbetering van de Teije Tolstraat;
- doortrekken van ’t Harstepaed naar de E.M. Beimastraat;
- verbetering van de Schoolstraat en aanleg parkeerterrein aldaar;
- aanleg gedeelte trottoir tussen de Teije Tolstraat en de E.M.
Beimastraat, waarbij aankoop grond van mevr. A.M. de JongTuinstra;
- aanleg van een parkeerterrein bij de sportvelden.
1967-1976; met tekeningen.

1150

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de plannen van de
gemeente Achtkarspelen voor de aanleg van de weg Kootstertille Jachtveld, voor een gedeelte lopend langs It Wytfean.
1970-1973, met situatietekening.

1 omslag.

1151

Dossiers inzake de reconstructie en verbetering van wegen en
aansluitingen van wegen buiten de bebouwde kom van het dorp, te
weten:
- verbetering aansluiting Achttienenweg, Robyntsjewei,
Zwarteweg;
- reconstructie Zwarteweg
- medewerking in de verharding van de halfverharde
Heidbuurtweg.
1971-1975; met tekeningen.

1 omslag.
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Garyp.
1152-1154

Dossier inzake de aanleg van de weg de Feantersdyk, van Garyp tot de 2 pakken, 1
Bolderenbrug (Alle-Om-Slachte), nabij de dorpsgrens van Earnewâld.
omslag.
1960-1979; met tekeningen.
---.
1152.
1153.
1154.

Plannen en rapporten inzake de aanleg van de weg, 1960-1965.
Zie het archief 1949-1965, inventarisnummer 1108.
Verwerving van de gronden van de eigenaren, 1963-1974; omslag.
Bestek, raming, tekeningen, 1966-1972.
Uitvoering van het project, financiële afwikkeling, 1973-1979.

1155

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het tot stand komen 1 omslag.
van het wegvak Fonejacht-Nijega in het kader van de aanleg van de
nieuwe provinciale weg Leeuwarden-Drachten, alsmede het overdragen
van een stukje grond aan J. Wobma, Westerein 34 te Garyp.
1961-1974; met tekeningen.

1156-1157

Dossiers inzake de aanleg van de Ds. Minnemawei met riolering.
1965-1966; met tekeningen.
Aanleg van de Ds. Minnemawei met riolering, 1965-1966.
Verlenging van de weg en aansluiting op de Master Lubwei, 1966.

2 omslagen.

1158

Dossier inzake de reconstructie van het wegvak Fonejacht-Warten.
1966-1972; met situatietekening.

1 omslag.

1159

Dossier inzake de aanleg van de verlenging van de Master Lubwei en
de Ds. Minnemawei.
1967; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1160

Dossier inzake de aanleg c.q. verbetering van bestaande trottoirs langs
de Inialoane, Greate Buorren en Lytse Buorren, alsmede de aankoop
van de benodigde grond van de eigenaren.
1967-1968; met situatietekeningen.

1 omslag.

1161

Dossier inzake de aanleg van een verbindingsweggetje tussen de Ielke 1 omslag.
Boonstraloane en de Inialoane en aankoop van de benodigde grond van
A. de Vries en L. Kielstra.
1967-1969; met (kadastrale) kaarten.

1162

Dossier inzake de verbetering van het kruispunt Lytse Buorren-Greate
Buorren-de Tuye-Mounehoek en aankoop van de benodigde grond van
J. van der Zee.
1967, 1975-1976; met tekeningen.

1 omslag.

1163

Stukken betreffende de verbetering van de Stûkenloane en herstraten
van het Tsjerkepaed.
1969, 1975-1976; met situatietekening.

1 omslag.

1164

Dossier inzake de aanleg van de Ljippenstâl met riolering.
1974-1975; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1156.
1157.
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Gytsjerk.
1165-1171

Dossiers inzake de aanleg van wegen, voetpaden en voorzieningen.
1965-1977; met tekeningen.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.

1171.

7 omslagen.

Aanleg van een weggetje met voetpad als nieuw gedeelte van de Reade
Hoas, vanaf de Nieuwe Straatweg naar het Atsjebosk, 1965-1968.
Aanleg van gedeeltes van de Dr. E. Wassenberghstrjitte en de Dr. O.
Postmastrjitte, 1966-1968.
Aanleg van gedeeltes van de S. Kloostermanstrjitte, Dr. O. Postmastrjitte en Waling Dijkstrastrjitte, 1967.
Aanleg van de Corn. Wielsmastrjitte, Fedde Schurerstrjitte (incl.
voetpad), Ulbe van Houtenstrjitte, Frisiusstrjitte, Van Meijersstrjitte en
een gedeelte S. Kloostermanstrjitte, 1969-1974.
Akkoord over de aanleg van een verbindingspad tussen de N.J.
Haismastrjitte en de S. Kloostermanstrjitte, 1970.
Aanleg van een fietspad langs een gedeelte van de Rengersweg,
tussen de Nieuwe Straatweg en de noordelijke aansluiting van de R.
van Nautaweg; ruil van de benodigde grond met J. Rijpma en aankoop
grond van J.A. van de Polder en J. Venema.1973-1974.
Aanleg plantsoen, een speelplaats en voetpaden in het
bestemmingsplan “Giekerk-West”, verlenging van de J.H.
Riemersmastrjitte naar het winkelcentrum en aanleg van twee
dwarsstraatjes van de Ulbe van Houtenstrjitte met parkeerterrein en
riolering, 1975-1977.

1172

Dossiers betreffende verbetering (verbreding c.a.) van de Nieuwe
1 omslag.
Straatweg met aankoop van de benodigde grond van H. van Dam,
alsmede het aanbrengen van een verharding op De Singel met aankoop
van een gedeelte van De Singel van de Hervormde Gemeente Giekerk.
1968, 1971-1972; met tekeningen.

1173

Dossiers inzake de verbetering van het kruispunt Rinia van NautawegCanterlandseweg en Nieuwe Straatweg, alsmede het aanleggen van
een voorsorteerstrook ter plaatse van de wegaansluiting Rengersweg –
Rinia van Nautaweg, inclusief aankoop van de eigenaren van de
benodigde grond.
1969-1971, 1974-1977; met tekeningen.

1 omslag.

Hurdegaryp.
1174-1176

Stukken betreffende het voornemen om de Rijksstraatweg in de kom
van Hurdegaryp te verbreden, waarbij Rijkswaterstaat opteerde voor de
aanleg van een parallelweg met trottoir aan de gehele zuidzijde van
deze weg.
1965-1978; met situatietekeningen en (kadastrale) kaartjes.
1174.

Correspondentie met belanghebbenden over verplaatsing van de
graven op het noordelijke deel van de begraafplaats rond de Hervormde
Kerk, 1965-1967.
N.B. De verplaatsing van de graven naar de zuidzijde is niet doorgegaan.

1175.

Overleg met diverse eigenaren over de benodigde verwerving van
eigendommen, waaronder de aankoop van de panden Rijksstraatweg
68, 70, 72, 74 en 86, 1966-1978; met 2 foto’s.
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3 omslagen.

1176.

1177-1185

Aanleg van een gedeelte parallelweg bij de woningen Rijksstraatweg 50
en 52, alsmede achter de woning Swagermanstraat 1a en aankoop van
de benodigde grond van O.H. van der Meulen, J. van der Meer en S.
van Dijk, waarna verkoop aan Rijkswaterstaat, 1976-1978.
Dossiers inzake de aanleg van wegen met riolering, voetpaden en
voorzieningen.
1966-1977; met tekeningen.

1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.

1184.
1185.

9 omslagen.

Aanleg van wegen met riolering ten zuiden van de Kobbeflecht
(gedeelten van de Westeromwei/De Horst), 1966.
Aanleg Gaelekamp, ten westen van de Burg. Drijberweg, 1967.
Aanleg van gedeelten van de Koaikamp, Hoeksterpaed, De Horst en de
Westeromwei, 1968.
Aanleg van gedeelten van de Gaelekamp, Kobbeflecht en
Vossenburcht, 1969-1970.
Aanleg gedeelte Burgemeester Drijberweg ten westen van de
bestaande weg, 1970.
Aanleg gedeelte Koaikamp en van de Falkejacht, 1970.
Aanleg van de Westeromwei, De Petten, een gedeelte van de Dr.
Plesmanstraat, Preesterlânswei, Jintewarren, Sinderhoven en de
Twiske, alsmede de aanleg van voetpaden en parkeerstroken langs de
Preesterlânswei en de aanleg van een gedeelte voetpad langs de
Stationsweg, 1970-1973.
Aanleg van gedeelten van de Kobbeflecht en de Westeromwei, 19711972.
Aanleg van de Fûgelweide, van voetpaden langs de Sinderhoven en
aanleg voetpaden, parkeerstroken en groenstroken langs de
Easteromwei en de Sinderhoven, 1974-1976.

1186

Stukken betreffende de reconstructie van het Stationsplein, het sluiten
van een overeenkomst met de N.V. Nederlandse Spoorwegen
regelende het onderhoud en beheer van het voorplein en trottoir en het
maken van een wegaansluiting alsmede stukken betreffende de ruiling
van grond met voornoemde instelling.
1967-1969; met tekeningen.

1 omslag.

1187

Dossier inzake de verbetering en verbreding van de Burgemeester
Drijberweg en de Zomerweg (westelijke gedeelte).
1971-1975; met tekeningen.

1 omslag.

1188

Dossier inzake de verbetering van het kruispunt Burg. Drijberweg1 omslag.
Westeromwei, aanleg van het gedeelte weg tussen de Westeromwei en
de Koaikamp en aankoop van de benodigde grond van J. Grijpstra en J.
Donga.
1973-1974; met tekening.
Jistrum.

1189-1191
1189.
1190.

Dossier inzake de aanleg van de verbindingsweg tussen Jistrum en
Kootstertille in de gemeente Achtkarspelen, de Jisteboerewei.
1963-1976, 1981; met div. tekeningen.
Planvorming, 1963-1966.
Aanleg van de weg in samenwerking met de gemeente Achtkarspelen,
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2 omslagen,
1 pak.

1191.

w.o. de regeling van het onderhoud, 1969-1976, 1981; pak.
Aankoop van de eigenaren van de benodigde grond, verkoop van grond
aan de gemeente Achtkarspelen en ruil grond met mevrouw J. Aukema,
1972-1974.

1192

Dossiers inzake de verbetering van de Joost Wiersmaweg en de
Buurtlaan en aankoop van de eigenaren van de benodigde gronden.
1965-1970; met kaarten en tekeningen.

1 omslag.

1193

Dossiers inzake de verbetering van de Rounhof, de Marwei en een
gedeelte van de Schoolstraat met aanleg van riolering en aankoop van
de eigenaren van de benodigde grond.
1969-1972; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1194-1195

Dossiers inzake de aanleg van gedeeltes van de Fjildwei.
1969, 1972-1975; met kaart en tekeningen.

2 omslagen.

1194.
1195.
1196

Westelijk gedeelte, 1969; met tekening.
Verlenging van de Fjildwei, 1972-1975; met kaart en 2 tekeningen.
Dossier inzake de aanleg van een fietspad langs de Joost Wiersmaweg
en aankoop van de benodigde grond van de veehouders O.P. en P.P.
Vries, S.H. van der Veen, D. Robijn en S.P. Nijdam.
1976-1977; met tekeningen.

1 omslag.

Mûnein.
1197

Dossier inzake de reconstructie en verbetering van de Halligenweg en
aankoop van de eigenaren van de benodigde grond.
1967-1969; met tekeningen.

1 omslag.

N.B. Zie tevens het archief 1949-1965, inventarisnummers 1137-1138.

Noardburgum.
1198

Dossier inzake de voorbereiding tot het voeren van een rechtsgeding tot 1 omslag.
onteigening van onroerend goed ter hoogte van perceel Woudweg 23
ten behoeve van de wegverbetering Veenwouden-Quatrebras.
1967-1968.
N.B. Kennelijk is de procedure niet doorgezet.

1199

Dossier inzake de verbetering van de Veldmansweg door het
aanbrengen van verharding en het leggen van een riolering.
1968-1970; met tekeningen.

1 omslag.

1200

Dossier inzake de verbetering van de Stateheide en aankoop van de
benodigde grond van de eigenaren voor de verharding van deze weg.
1969-1973; met 3 kadastrale kaartjes en een tekening.

1 omslag.

1201

Dossier inzake de aanleg van het zijstraatje met riolering ten oosten van 1 omslag.
de Van Beijmastraat.
1970; met 2 tekeningen.

1202

Dossier inzake de aanleg van een parallelweg ten noorden van de
Rijksstraatweg, tussen de aansluiting Zevenhuisterweg en de
Westersingel, aankoop van de benodigde grond van diverse personen
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1 pak.

en van de Stichting Op Toutenburg, gevolgd door overdracht van de
nieuwe weg aan Rijkswaterstaat.
1970-1975; met tekeningen.
1203

Dossiers inzake de verbetering van de Looxmaweg, een gedeelte van
de Dokter Ypeylaan (Kolonielaan) en de Westersingel.
1970-1976; met 2 kadastrale kaartjes en een tekening.

1 omslag.

1204

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de gebroeders
Brouwer en Abe Brouwer zelf om het Abe Brouwerpaed naar eigen
motieven te herstraten.
1973.

1 omslag.

Oentsjerk.
1205

Aanleg van de Hofwegen met bijkomende werken.
1966-1967; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1206

Dossier inzake de aanleg van een trottoir langs de Douwelaan en
aankoop van de benodigde grond van de eigenaren.
1969-1970; met tekeningen.

1 omslag.

1207

Dossier inzake de aanleg van de Jan de Wittstraat en gedeelten van de 1 omslag.
Van Haersmasingel en Hofwegen alsmede de aankoop van een strookje
grond van H. Zwaagmans.
1970-1971; met tekeningen en (kadastrale) kaartjes.

1208

Dossiers inzake de verbetering van de Dokter Kijlstraweg, inclusief de
aanleg van een voetpad en het niet van Staatsbosbeheer kunnen
verkrijgen van medewerking voor het verharden van de Rode Singel.
1970-1975; met tekening, kaartje en 2 kadastrale kaartjes.

1 omslag.

1209

Dossier inzake de aanleg van gedeelten van de Van Haersmasingel,
Hofwegen, Frisiastate, Heemstrasingel en Andringasingel met
bijkomende werken en aankoop van een strook grond van Mr. J.
Bothenius Lohman.
1971-1973; met tekeningen.

1 omslag.

1210

Dossiers inzake de aanleg van een voetpad langs de J. de Wittstraat,
aanleg van voetpaden, perkeer- en groenstroken in het
bestemmingsplan Oenkerk en aanleg fietspad langs de Rengersweg,
tussen de Dr. Kijlstraweg en de aansluiting bij Stania State en aankoop
daarbij van de benodigde grond van W. van der Meer.
1972-1975; met tekeningen en kaartjes.

1 omslag.

Ryptsjerk.
1211

Dossiers inzake de aanleg van de Heermawei en een gedeelte van de
Tsjerkelânsreed met riolering en aanleg van voetpaden langs de
Tsjerkelânsreed en van de Westerdijk naar de Ypeysingel.
1966-1975; met 4 tekeningen.
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1 omslag.

1212

Stukken betreffende de reconstructie van zandwegen en de
daadwerkelijke verbetering (verharding) van de Oosterdijk en aankoop
van de benodigde grond van de eigenaren.
1970-1975; met (kadastrale) kaartjes.

1 omslag.

Sumar.
1213

Stukken betreffende het verlenen van een bijdrage aan de Plaatselijke
Commissie voor de Ruilverkaveling Garijp-Wartena voor de verharding
van de Iestwei.
1964, 1967-1970; met kaart en tekening.

1 omslag.

1214

Dossier inzake de reconstructie van het Mounepaed en aankoop van de 1 omslag.
benodigde grond van de eigenaren.
1967-1976; met tekeningen en kadastrale kaarten.

1215

Dossier inzake de verbetering van de Greate Buorren en de Knilles
Wytzeswei (o.m. aanleg van riolering).
1969-1971; met tekeningen.

1 omslag.

1216

Dossier inzake de verbetering van de Achterweg met aanleg van
riolering, alsmede aankoop van de benodigde grond van de families
Bouma, Vaartjes, mevr. T. Faber en R. Venema.
1971-1975; met 5 tekeningen.

1 omslag.

1217

Dossiers inzake de aanleg van voetpaden langs een gedeelte van de
Van Harinxmaweg en Damsingel, inclusief aankoop van grond van de
familie Boonstra, tussen de Dr. Prinsweg en de S.P. Hoekstraweg en in
het bestemmingsplan.
1972-1973; met tekeningen en (kadastrale) kaartjes.

1 omslag.

1218

Stukken betreffende de geslaagde pogingen om Rijkswaterstaat te
bewegen om een fietspad aan de westkant van de weg Gariperhoeke
tot aan de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Burgum aan te
leggen.
1972-1974.

1 omslag.

---

Dossier inzake de aanleg van de noordelijke rondweg om Sumar.
1974-1983; met tekeningen.
Zie het archief 1977-1986

----

Dossier inzake de omlegging en aanleg van een gedeelte weg
(Houwinksreed), langs het parkeerterrein bij Klein Zwitserland.
1976; met 4 tekeningen.
Zie inventarisnummer 1729.
Suwâld.

1219

Dossier inzake de aanleg van de Ds. Oosterhuisstraat en een gedeelte
van de Ds. Pelstraat met riolering.
1970; met tekening.

1 omslag.

1220

Dossier inzake het verbeteren van de Aldemiede.
1975-1976.

1 omslag.
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Tytsjerk.
1221

Dossier inzake het herstel en verbetering van de Buorren en Noarderein 1 omslag.
te Tytsjerk door de zware zandtransporten (zandwinput Zomerweg) met
aanleg van een nieuw wandel-/fietspad, inclusief de aankoop van de
benodigde grond.
1966-1974; met diverse tekeningen en (kadastrale) kaarten

1222

Dossier inzake de aanleg van een gedeelte van de straat Woelwijk met
riolering.
1969-1970; met tekening.

1223

Dossier inzake de aanleg van een voetpad met riolering langs een
1 omslag.
gedeelte van de Noarderein en langs Swarteweisein met een bruggetje,
alsmede aankoop van de grond en het vestigen van een
erfdienstbaarheid.
1969-1972; met tekeningen.

1224

Dossier inzake de aanleg van Jachtfjild, de Wylgekamp, Reidfjild,
Elzekamp, Toutenburgleane, Klaverkamp en de Boskleane.
1970, met 4 tekeningen.

1 omslag.

1225

Plan voor het verlengen van het fietspad langs de Buorren tot aan de
Pastorie van de Ned. Hervormde Kerk.
1970-1971; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1226

Dossier inzake de aanleg van een weggetje en voetpad tussen de
1 omslag.
parallelweg en de Toutenburgleane, het aangaan van een
ruilovereenkomst met J.J. Visker en aankoop van grond van de Stichting
Op Toutenburg.
1970-1974; met tekeningen.

1227

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf in Friesland voor de verbetering van Alddiel en de
Rustenburgerweg als toegangswegen naar het onderstation
Louwsmeer.
1972-1976, met kaarten, tekeningen en 11 foto’s.

---

Stukken betreffende de reconstructie van de spoorwegovergang te
Tytsjerk (Buorren) en het doortrekken van het ten zuiden van de
overweg aanwezige fietspad.
1975-1983.
Zie het archief 1977-1986.
Zie echter voor de aankoop van de benodigde grond voor het aanleggen
van het fietspad het dossier 241 (aankopen).

1228

Dossier inzake de aanleg van een fietspad langs de Buorren, vanaf de
kerk tot de Lytse Geast met aankoop van de benodigde grond van de
Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Tytsjerk en van
M.O.Venema.
1976-1977; met tekeningen.
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1 omslag.

1 omslag.

1 omslag.

2.2.9.1.3.

Instandhouding van wegen; bijkomende werken.

1229-1230

Dossiers inzake de aanleg, verbetering, inrichting van parkeerterreinen.
1965-1977; met tekeningen en kaarten.

1 omslag en
1 pak.

N.B. Niet alle zaken betreffende de parkeerterreinen zijn echter in deze dossiers
ondergebracht, men raadplege tevens rubriek 2.2.9.1.2 en verder deze rubriek.

1229.
1230.

1965-1973; pak.
1973-1977.

1231

Dossier inzake het aanleggen van beplanting langs de Sumarderwei
tussen Eastermar en Sumar.
1966-1972; met 8 tekeningen.

1 omslag.

1232

Stukken betreffende de indeling van wegen in de A. en B. klasse,
alsmede herziening van de wegenindelingskaart.
1966-1970, 1976-1978; met diverse kaarten.

1 omslag.

----

Dossiers inzake de aanleg van parkeerstroken en groenstroken in diverse bestemmings- en uitbreidingsplannen in de verschillende dorpen.
1966-1976; met kaarten en situatietekeningen.
Zie de inventarisnummers 1092-1095.

1233

Dossiers inzake de verharding tot parkeerterrein van de zuidoostelijke
wegberm voorlangs de woningen ten n.o. van de v.m. zuivelfabriek te
Bartlehiem en herstel van de beschoeiing en vonder aan het
Wynserbinnenpaed te Wyns.
1967-1968, 1974; met situatietekening.

1 omslag.

1234

Dossiers inzake de aanleg van parkeerterreinen aan de Bulthuissingel
(nabij de Gereformeerde Kerk), op de hoek van de Freark Bosgraafstraat en de Tj. H. Haismastraat en nabij ”de Pleats” te Burgum.
1972-1976; met tekeningen.

1 omslag.

1235

Plattegrond van de gemeente Tytsjerksteradiel met daarop aangegeven 1 blad.
de B-wegen, benodigd ten behoeve van het verkrijgen van ontheffingen
voor het rijden met gemeentelijke vracht- en reinigingsauto’s.
1973, febr.

1236

Klinkerwegenplan, basislijst met kaarten en overzichten van waardevolle 1 omslag.
klinkerwegen die in men in stand dient te houden en niet mag
asfalteren.
1974-1977; met 3 plattegronden.

1237

Dossier inzake het sluiten van een overeenkomst met de gemeente
Dantumadeel over de verdeling van het onderhoud en het beheer van
De Zwette (overdracht) en de Kûkhernewei.
1975-1976; met situatietekening.

1238

Dossiers inzake de overname in onderhoud van de overhoeken nabij de 1 omslag.
woningen Westersingel 63 en Burg. Both. Lohmanlaan 11, alsmede het
aanbrengen van beplanting op het Ds. Kooiplein en omgeving te
Burgum.
1975-1976; met 3 tekeningen.
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1 omslag.

2.2.9.1.4.

Werken en voorzieningen op of langs wegen voor of van derden.

1239-1240

Vergunningen aan derden verleend voor het dempen van sloten, het
leggen van duikers onder wegen of het leggen van dammen in
bermsloten langs wegen.
1965-1976; met kadastrale kaarten en overzichtskaarten.
1239.

1965 (nov.)-1968

1240.

2 omslagen.

1969-1976.

1241

Besluit om het advies van de directeur van Gemeentewerken m.b.t. het
verlenen van uitritvergunningen als gedragslijn te hanteren.
1966.

1 stuk.

1242-1250

Vergunningen aan derden verleend voor het aanleggen van uitritten.
1966-1975.

8 omslagen,
1 pak.

N.B. De vergunningen van 1976 zijn zoek.

1242.
1243.
1244.
1245.
1246.

1966.
1967.
1968.
1969.
1970.

1247.
1248.
1249.
1250.

1971.
1972.
1973, 1974; pak.
1975.

1251

Dossiers inzake het verlenen van vergunningen aan diverse belangheb- 1 pak.
benden voor het leggen van kabels en leidingen.
1966-1974; met kaarten en tekeningen.

1252

Stukken betreffende het verkrijgen van vergunningen van
Rijkswaterstaat voor uitwegwerken op de rijkswegen in de gemeente.
1968-1975; met 5 kaarten en tekeningen.

1253

Dossiers inzake het verlenen van vergunningen aan Petroland N.V. voor 1 omslag.
de aanleg van een uitrit naar de Van Panhuysweg onder Garyp en aan
A.E. Leegstra voor het maken en hebben van twee uitwegen op de weg
Wyns-Birdaard ter hoogte van het perceel Wyns 26.
1971; met 4 tekeningen.

1254

Dossier inzake het verlenen van toestemming aan Joh. Miedema te
1 omslag.
Wyns 28 om een gedeelte onverharde weg naar Oentsjerk te verharden.
1975, met 2 (kadastrale) kaartjes.

2.2.9.1.5.

Zorg voor bruggen en andere waterovergangen.

1255

Verordeningen op de heffing en invordering van bruggeld met
wijzigingen en bijlagen.
1965-1974.

1 omslag.

1 omslag.

N.B. Dit betreft de heffing van bruggeld voor de bruggen over de Lits in Eastermar en de
Murk te Aldtsjerk.

1256

Dossier inzake het tot wederopzegging verlenen van vergunning aan het 1 omslag.
Bestuur van de Praktijkschool voor de Veehouderij en het Weidebedrijf
tot het maken en hebben van een duikerbrug over de Oentsjerkster
Feart ter hoogte van de boerderij Wynzerdyk 20.
1966; met tekening.
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1257

Verordening op de opening en sluiting van gemeentebruggen met
wijzigingen en bijlagen.
1967-1972, 1975.

1 omslag.

1258

Dossier inzake het verlenen van toestemming aan K.S. Vlieger om de
betonbrug voor de woning IJpeijsingel 68 te vervangen door een dam.
1968.

1 omslag.

1259

Dossier inzake het verlenen van toestemming aan R.K. Seinstra om tot
het verbreden van zijn brugje voor de woning Van Sminiaweg 38 te
Aldtsjerk over te mogen gaan.
1969; met situatietekening.

1 omslag.

1260

Verordening regelende de openingstijden van de brug bij de sluis te
Earnewâld met bijlagen.
1969-1970.

1 omslag.

1261

Stukken betreffende het aanbrengen van elektrisch bediende afsluitbomen en het vernieuwen van de elektrische installatie van de
ophaalbrug over de Lits te Eastermar.
1969-1975; met tekening.

1 omslag.

1262

Principebesluit met bijlagen inzake de verwijdering van de brug in de
Slachtedyk tussen Hurdegaryp en Ryptsjerk.
1970; met tekening.

1 omslag.

1263

Dossier inzake de bouw van een betonbruggetje te Feanwâldsterwâl.
1971-1972.

1 omslag.

1264

Stukken betreffende de bouw van bruggen over de Aldtsjerkster Feart
en De Moark in de nieuwe Marwei alsmede het vernieuwen van het val
van de ophaalbrug te Aldtsjerk.
1972-1974; met 4 tekeningen.

1 omslag.

1265

Dossier inzake het verwijderen van de brug over de Tytsjerkster Feart in 1 omslag.
de Buorren te Tytsjerk en aankoop van grond van W. Wadman voor het
verleggen van de weg ten noorden van de vaart.
1973-1974; met 3 tekeningen.

2.2.9.1.6.

Zorg voor en toezicht op het verkeer en vervoer over de weg.

1266

Dossiers inzake het instellen van wacht- en parkeerverboden op diverse 1 omslag.
plaatsen in de gemeente alsmede het voeren van correspondentie met
mevr. Philips-van Lennep over het treffen van verkeersmaatregelen te
Earnewâld.
1965-1971; met kaarten.

1267-1268

Dossiers inzake de herziening van de grenzen van de bebouwde
kommen in diverse plaatsen van de gemeente voor de toepassing van
de bepalingen van de Wegenwet/Wegenverkeerswet.
1965-1976; met kaarten.
1267.

1965-1971.

1268.
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1972-1976.

2 omslagen.

1269

Dossier inzake het instellen van een inhaalverbod voor de bebouwde
kommen van It Heechsân en Eastermar, voorzover gelegen in de weg
Eastermar-Skûlenboarch.
1966-1967; met 2 situatietekeningen.

1 omslag.

1270

Dossiers inzake het afsluiten voor bepaalde tijd van wegen te
Earnewâld en Eastermar voor bromfietsers en opheffing van het
bromfietsverbod te Garyp.
1966-1972; met kadastrale kaartjes Garyp en Eastermar.

1 omslag.

1271

Dossiers inzake het voeren van overleg over het beveiligen van de
voetgangersoversteekplaatsen G.W. Navislaan te Burgum en de
Rijksstraatweg te Hurdegaryp.
1966-1972; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1272-1273

Vergunningen van Rijkswaterstaat voor de plaatsing van wachthokjes
2 omslagen.
voor buspassagiers langs rijkswegen alsmede plaatsing en verplaatsing
van wachthuisjes met bijkomende werken.
1967-1976; met bouw- en situatietekeningen.
1272.

1967-1971.

1273.

1971-1976.

1274

Dossier inzake de bouw van wachthokjes voor buspassagiers langs de
busroute door de Trynwâlden.
1967-1978; met bouw- en situatietekeningen.

1 omslag.

1275

Dossiers inzake de aanwijzing van voorrangssplitsingen c.q.
voorrangskruisingen op diverse kruisingen in de gemeente.
1968-1975; met kaarten.

1 omslag.

1276

Dossiers inzake het instellen van een maximum snelheid voor diverse
wegen te Burgum, Swarteweisein, Sumar en Tytsjerk.
1968-1976; met 3 kaarten

1 omslag.

1277

Dossiers inzake de beveiliging van de spoorwegovergangen te
Hurdegaryp en aan de Buorren te Tytsjerk.
1969-1974; met tekening.

1 omslag.

1278

Dossiers inzake het instellen van verschillende verkeersmaatregelen,
w.o. het instellen van éénrichtingsverkeer.
1969-1976; met kaarten.

1 omslag.

1279

Dossiers inzake het instellen van parkeerverboden op diverse plaatsen
in deze gemeente, alsmede het voor vrachtauto’s gesloten verklaren
van de parkeerterreinen bij de sportvelden te Burgum en bij de
Gereformeerde Kerk te Oentsjerk.
1971-1976; met kaarten.

1 pak.

1280

Verkeersplan voor het dorp Burgum met stukken over de voorbereiding
en uitvoering (treffen van verkeersmaatregelen).
1973-1976, met diverse kaarten.

1 pak.

---

Dossier inzake de vaststelling van de nieuwe wegenlegger.
1974-1980.
Zie het archief 1977-1986.
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1281

Stukken betreffende de verplaatsing van het bushokje tengevolge van
1 omslag.
de reconstructie van de noordelijke parallelweg van de Rijksstraatweg te
Hurdegaryp en aankoop van de benodigde grond van K.G. van der
Veen en K.T. Akkerman.
1975-1977; met tekeningen en kadastraal kaartje.

1282

Stukken betreffende het nemen van maatregelen om de
verkeersveiligheid in de omgeving van Eastermar te verbeteren.
1976-1977; met 20 foto’s en 2 kaarten

2.2.9.2.

Verkeer en vervoer te water en over rails

1283

Dossiers inzake de verplaatsing en het gebruik van de haven met
opslagplaats te Ryptsjerk.
1964-1976; met tekeningen.

1284

Dossiers inzake het onder voorwaarden verlenen van toestemming aan 1 omslag.
het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf om een gedeelte van het Alddiel uit te
mogen diepen en de brug over de Tytsjerkster Feart bij het Alddiel te
vervangen door een dam alsmede het verlenen van vergunningen aan
de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden tot het
leggen van een zinker door het Alddiel en door de Aldtsjerkster Feart.
1965-1972; met 2 tekeningen.

1285

Stukken betreffende het voeren van overleg met Gemeentewerken over 1 omslag.
het wegbaggeren van een ondiepte voor de Oosterse Hei te Burgum.
1966; met 2 tekeningen.

1286

Besluit om Akerboom, Jacht- en Scheepswerf N.V. tot wederopzegging
vergunning te verlenen tot het maken en hebben van een beschoeiing
en een aanlegsteiger aan de Oosterse Hei te Burgum.
1966; met tekening en bijlage.

3 stukken

1287

Notitie van de gemeentesecretaris over de bespreking met het bestuur
van het waterschap”De Wouden” over het verlengen van de
Rietlandsvaart.
1968.

1 stuk.

1288

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bestrijding van
wier in het Burgumer Mar.
1968-1969; met 2 kaartjes van de wiervelden.

1 omslag.

1289

Raadsbesluit met bijlage inzake de uitvoering van herstelwerkzaamheden van de walbeschoeiing langs de Dokkumer Ie te Wyns.
1969.

2 stukken.

1290

Dossier inzake de omlegging van de Westerse Hei te Burgum en
overdracht van dit water in eigendom, onderhoud en beheer aan de
Coöp Zuivelfabriek “De Foarútgong”.
1969-1974; met 4 tekeningen.

1 omslag.

1291

Verordeningen op de heffing en invordering van haven-, kade- en
opslaggeld in de gemeente, met bijlagen en wijzigingen.
1969-1977.

1 omslag.
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1 omslag.

1 omslag.

1292

Dossier inzake de vergeefse pogingen bij de Nederlandse Spoorwegen
om de vervallen halteplaats Tytsjerk te heropenen.
1970-1976.

1 omslag.

---

Dossier inzake de verkoop aan de provincie Friesland van een strook
grond nabij het recreatieterrein Klein Zwitserland ten behoeve van het
aanbrengen van een oeververdediging.
1971-1979.
Zie het archief 1977-1986, inventarisnummer 1289.

1293

Dossier inzake het verlenen van vergunning aan het Gasbedrijf Noord
Oost Friesland voor het leggen van een zinker door de Lits.
1974; met tekening.

2.2.9.3.

Telecommunicatie.

1294

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan het plaatsen van
telefooncellen in de verschillende dorpen in de gemeente.
1966-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

1295

Dossier inzake het afwijzen van het verzoek van het gasbedrijf NoordOost Friesland te Dokkum om de gemeenschappelijke regeling te
wijzigen om zodoende een Centraal Antenne Inrichting in de gemeente
te kunnen exploiteren.
1975-1977.

1 omslag.

2.2.10
2.2.10.1.

Economische aangelegenheden.
Ruilverkaveling. Dierenteelt.

1296

Stukken betreffende het instellen van onderzoek tegen het ter dekking
1 omslag.
beschikbaar stellen van ongeregistreerde dekbokken door verschillende
personen.
1965-1970.

1 omslag.

N.B. Op grond van artikel 15, lid 1 van de Archiefwet zijn deze stukken niet openbaar tot
het jaar 2021.

1297-1310

Dossier inzake de uitvoering van de ruilverkaveling “Garijp – Wartena”.
1966-1976; met diverse tekeningen en kaarten.
N.B. Zie tevens (vooral voor de planvorming) het archief 1949-1965, inventarisnummers
1272-1274.

1297.
1298.

1299.

Overleg over de concept-bestekken aanleg wegen en waterlopen,
deelplannen I en II, alsmede over het bestek inzake de aanleg van drie
betonbruggen, een stuw, een onderleider en een duikerbrug;1965-1966.
Bestek en voorwaarden met 25 bijlagen, w.o. 70 tekeningen inzake het
maken van aardebaan voor ca. 8 km wegen, het graven c.q. verruimen
van 44 km waterleidingen, het ophogen van kaden, het maken van
diverse kunstwerken en het uitvoeren van bijkomende werken, 1966;
pak.
Bestek en voorwaarden met vijf bijlagen, w.o. negen tekeningen voor
het maken van drie betonbruggen, een stuw alsmede een duiker van
betonelementen en een onderleider met bijkomende werken, 1966.
93

10 omslagen,
03 pakken en
1 blad.

1300.

1301.

1302.
1303.
1304.
1305.

1306.
1307.
1308.

1309.
1310.
1311

Vaststelling van het bestek no. 10-66 inzake het aanleggen en
verharden van 3,5 km wegen alsmede van de overeenkomst met de
Cultuurtechnische Dienst in Friesland m.b.t. het aanbrengen en
onderhouden van beplanting langs de Kooiweg, 1966-1968; pak.
Overleg over het bestek met voorwaarden no. 11.66, inzake het graven,
c.q. verruimen van ca. 20 km waterleidingen, het graven c.q. verruimen
van 8,5 km kavelsloten, het dempen van sloten, het maken van diverse
kunstwerken en het uitvoeren van bijkomende werken alsmede over het
bestek 14.67 inzake het graven c.q. verbreden van ca 26,5 km sloten,
het dempen van sloten en het uitvoeren van bijkomende werken, 19661967.
Toedeling van percelen en gronden, alsmede lijsten met gemeenteeigendommen in het kader van de geldelijke regelingen in de
ruilverkaveling met bijbehorende kadastrale kaartjes, 1966-1974.
Correspondentie met de Plaatselijke Commissie voor Ruilverkaveling
alsmede de ontbinding hiervan, aanwijzing tijdelijke hulpsecretarie en
mededelingen voor belanghebbenden, 1967,1971-1976.
Vaststelling door het College van Gedeputeerde Staten van het eerste
en het tweede deel van het plan van wegen, waterlopen en kaden,
1967-1968.
Het voeren van correspondentie over de overdracht van wegen en
waterlopen en vaststelling door Gedeputeerde Staten van het derde
gedeelte van het plan van wegen, waterlopen en kaden (deelplan III),
1968-1970.
Het voeren van correspondentie over de aanleg van recreatieve
voorzieningen, 1968-1975.
Bestek 2.70, met bijlagen: recreatieve voorzieningen (voetpaden) en
bestek 60/2090 met bijlagen: diverse recreatievoorzieningen, 19691972; pak.
Bestek en voorwaarden no. 1.69 met 25 bijlagen inzake het aanleggen
en verharden van ca. 6,2 km insteekwegen en het aanbrengen van
deklagen en/of dichtingslagen op al verharde wegen alsmede verdere
voorzieningen, 1969.
Het voeren van correspondentie over de overdracht van wegen en
waterlopen en vaststelling door Gedeputeerde Staten van het vierde
gedeelte van het plan van wegen, waterlopen (deelplan IV), 1969-1971.
Kaart van het door Gedeputeerde Staten van Friesland goedgekeurd
Landschapsplan, 1970; blad.
Eindrapport van de streekverbeteringscommissie “Garijp-Suawoude”
aangaande de periode 29 januari 1964 – 18 september 1969.

1 deel.

N.B. Het streven om elke ruilverkaveling door een streekverbetering te doen begeleiden
vormde de aanleiding voor deze commissie. Zij werd in 1964 opgericht en had tot
voornaamste taak om voorlichting te verstrekken op het gebied van de landbouw in het
streekverbeteringsgebied. Als verbeteringsgebied waren de domeinverkaveling Kleine
Geest, de vrijwillige ruilverkaveling Tietjerk-Suawoude en de ruilverkaveling Garijp –
Wartena aangewezen.

1312-1313

Dossier inzake de deelname in de ruilverkaveling “Dantumadeel”.
1969-1973; met diverse tekeningen.
1312.
1313.

Toewijzing van enige wegen gelegen in het ruilverkavelingsgebied in
eigendom, onderhoud en beheer aan deze gemeente, 1969-1970.
Vaststelling van het plan van wegen, waterlopen en kaden met de
daartoe behorende kunstwerken, evenals de toewijzing van het
eigendom, beheer en onderhoud, 1972-1973.
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2 omslagen.

1314

Dossier inzake het opstarten van de ruilverkaveling “Tietjerksteradeel”,
w.o. inventarisatiewerkzaamheden van gewenste voorzieningen.
1970-1976, met kaarten.

1 omslag.

N.B. Zie voor verdere planvorming en uitvoering van de ruilverkaveling het archief 19771986.

2.2.10.2.

Mijnbouw, energievoorziening en –bronnen.

1315

Stukken betreffende de benoeming van de gemeentelijke leden van de
Algemene Raad van het Gasbedrijf “Noord-Oost-Friesland”.
1966-1974.

1 omslag.

1316

Dossier inzake het verlenen van vergunning aan de N.V. Nederlandse
Gasunie voor het leggen van een aardgasleiding van Meet- en
Regelstation Schuilenburg naar Drachten.
1967; met 5 kaarten.

1 omslag.

1317

Dossier inzake het accorderen van de overeenkomst en het verlenen
van vergunning met betrekking tot de door het Gasbedrijf Noord-Oost
Friesland met de Gasunie te sluiten overeenkomst voor levering en
afname van gas voor zover van toepassing op onze gemeente.
1967-1968.

1 omslag.

1318

Dossiers inzake het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling met de
gemeenten in Noord-Oost Friesland betreffende de exploitatie van het
gasbedrijf Noord-Oost Friesland.
1967, 1970, 1971-1975.

1 omslag.

1319-1321

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de plannen van het
Provinciaal ‘Electriciteitsbedrijf in Friesland om de elektriciteitsvoorziening te verbeteren door de aanleg van bovengrondse hoogspanningslijsten en een openluchtstation op het grondgebied van de gemeente.
1968-1973; met kaarten en tekeningen.

3 omslagen.

1319.
1320.

1321.

Aanleg nieuw krachtstation in het gebied Louwsmar nabij Lytse Geast
en hoogspanningsleidingen van Leeuwarden naar dit nieuwe station en
bescherming van de Rustenburgerweg en Alddiel, 1968-1972.
Aanleg hoogspanningslijn vanuit het station Louwsmar, via de centrale
nabij het Burgumer Mar naar de Groningse grens, alsmede de vestiging
van een zakelijk recht voor de lijn boven een perceel weiland ten westen
van de Oude Commissieweg te Burgum, 1971-1973.
Aanleg hoogspanningslijn vanuit het station Louwsmar naar
Heerenveen, 1971-1972.

1322

Stukken betreffende de bescherming en verbetering van de
1 omslag.
aanvoerwegen naar de gasinstallaties van Petroland N.V. alsmede het
verzorgen van de beplanting bij het ijkstation aan de Stûkenwei te Garyp.
1968-1975.

1323-1324

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de Petroland NV
voor het leggen van pijpleidingen en de aanleg van installaties voor het
in productie brengen van gas in de concessie Leeuwarden.
1969-1971; met kaarten en tekeningen en kad.kaarten (Bergum, sectie
D en E).
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1 pak, 1
omslag.

1323.
1324.

1325-1329

Exploitatieplan, overslag- en meetstations nabij Garyp, aanleg
aardgasleidingen tussen Earnewâld en Garyp en bouw meet- en
regelstation nabij de Siegerwoldsterweg, 1969-1971; pak.
Vergunning met bijlagen voor Bechtel Incorporated te Grou voor de
aanleg van een toegangsweg naar het meetpunt aan de Ds. Van der
Veenweg te Earnewâld, 1970.
Dossier inzake de bouw van een nieuwe centrale voor het Provinciaal
Elektriciteitsbedrijf (PEB) aan de noordkant van het Burgumer Mar aan
de Koumarwei en inrichting van het terrein rondom de centrale.
1969-1975; met tekeningen en kaarten.

3 omslagen,
2 pakken.

N.B. Zie voor de stukken betreffende de planologische inpassing van de centrale de
inventarisnummers 714-723 en voor een verhandeling over de beroering die de centrale
te weeg bracht de inleiding van deze inventaris.

1325.
1326.
1327.
1328.
1329.

Krantenknipsels over de bouw en de bezwaren, 1963-1969, pak.
Krantenknipsels over de bouw en de bezwaren, 1970-1974, pak.
Bouw van de centrale en maken van de toegangsweg, 1969-1971; met
kaarten en tekeningen.
Landschapsplannen voor de omgeving rondom de centrale, waaronder
plan voor bosaanleg, 1969, 1973; met 2 tekeningen.
Plaatsen van een kunstwerk op het terrein, 1975; met tekening.

1330

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de N.V. Nederlandse 1 omslag.
Aardolie Maatschappij voor de ontwikkeling van het gasveld m.b.t. de
aardolie- en aardgasconcessie “Tietjerksteradeel”.
1970-1973; met kaarten

1331

Dossier inzake het bepalen van een standpunt met betrekking tot het
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening, met name op de in dit
schema opgenomen uitbreiding van de Burgumer Marcentrale.
1975-1976

2.2.10.3.

Bedrijven, industrie en nijverheid.

1332-1336

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de vestiging en
ontwikkeling van bedrijven aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg te
Burgum.
1965-1977; met kaarten, tekeningen en 2 foto’s.
1332.
1333.
1334.
1335.

Bedrijf van J.J.H. Otten voor de fabricage van plastic-artikelen op nr. 14;
medewerking bij de vestiging alsmede het instellen van een vordering
door het latere faillissement; 1965-1970 met 2 foto’s.
Lichtmastenfabriek N.V. Fabriek en Handelsbureau Nederland; verkoop
industrieterrein alsmede verzoek tot grondprijsreductie bij het Ministerie
van Economische Zaken, 1966-1970.
N.V. Staaflijstenfabriek Heko; verkoop van industriegrond en
verplaatsing van het hoofdkantoor van Hilversum naar Burgum, 19671975.
Akerboom Bergum, Jacht- en Scheepswerf N.V.; vergunning voor de
aanleg van een haventje, alsmede plannen voor de bouw van
schiphuizen (niet doorgegaan) en beëindiging van de
huurkoopovereenkomst door overdracht van de bedrijfsgebouwen met
grond, 1970-1976.
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1 omslag.

5 omslagen.

1336.

1337-1340

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de vestiging en
uitbreiding van de fabriek voor gasgestookte c.v.-ketels en gasboilers
van Rheem Nederland B.V. aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg
22a te Burgum.
1965-1977; met situatie- en bouwtekeningen.
1337.

1338.
1339.
1340.

1341-1343

4 omslagen.

Bouw van de uitbreiding van de fabriek van de N.V. Fabriek en
Handelsbureau Nederland, deels voor de afwerking van lichtmasten en
deels voor de start van de productie van gasketels in samenwerking met
Rheem Nederland BV, 1965-1966.
Bouw van een nieuwe fabriekshal c.a. voor de bouw van gasketels en
verkoop van deze hal met de daarbij behorende grond in huurkoop,
1967-1970.
Verkoop in huurkoop van een perceel industrieterrein voor uitbreiding
van de productie met behulp van het Industrieschap Oostelijk Friesland
(recht van opstal), 1969-1976.
Verkoop van industrieterrein ten oosten van de fabriek i.v.m.
productievergroting alsmede beëindiging van de bestaande
huurkoopovereenkomsten en overdracht van de grond aan Rheem
Nederland BV, 1975-1977.
Dossiers inzake de ontwikkeling van en aanleg van de uitbreiding van
3 omslagen.
het industrieterrein aan de Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg te Burgum.
1966-1976, 1981, 1982; met tekeningen en kaarten.

1341.
1342.

1343.
1344-1347

Glasil, bedrijf van Ing. G. Huizinga voor de fabricage van aquaria;
vestigen van opstalrecht en huurkoopovereenkomsten, alsmede de
beëindiging van de huurkoopovereenkomst en opheffing van het bedrijf,
1972-1977.

Bouwrijpmaken, herziening van de exploitatiebegroting en
kostprijsberekening, 1966-1969, 1974.
Verkoop van percelen industriegrond aan:
- Fa. H.A. Akerboom voor bouw van 70 schiphuizen, 1969-1970;
- Fa. E. van der Veen voor een transportbedrijf, 1969-1970;
- H. van der Zee, aannemer,1970-1973, 1981;
- Rheem Nederland NV voor uitbreiding fabrieksterrein, 19701971;
- Heko Staaflijstenfabriek N.V., uitbreiding terrein, 1971;
- Woningbouwvereniging Talma, voor kantoorgebouw met
werkplaats, 1971-1975.
- Provinciaal Elektriciteitsbedrijf voor de bouw van een kantoor,
magazijn, boxen en dienstwoning, 1972-1974;
- Glasil, aquariafabriek van Huizinga, tekening bouw bedrijfsruimte,
1972;
- Provinciaal Elektriciteitsbedrijf voor de bouw van een 10-Kvstation, 1973-1974;
- E. Hoekema voor de bouw van een loods, 1974-1975, 1982;
J. Hansma voor bouw spuitinrichting, 1974-1975.
Verkoop van industrieterrein aan S. van der Meer, 1974-1975.
Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de vestiging en
ontwikkeling van bedrijven op het industrieterrein te Sumar.
1966-1976; met (kadastrale) kaarten en tekeningen.
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3 omslagen,
1 pak.

1344.
1345.
1346.
1347.
1348-1350
1348.
1349.
1350.

Constructiewerkplaats “Bergum”, filiaal van Havenbedrijf “VlaardingenOost” N.V., Solcamastraat 22; w.o. stukken over het 50-jarig bestaan en
uitbreiding van het bedrijf, 1966-1974.
N.V. Ned. Thermo-Chemische Fabrieken aan de Damsingel 30; w.o.
stukken over uitbreidingen van het bedrijf en viering vijftigjarig bestaan,
1966, 1969, 1972-1976.
R. Noppert en Zn Betonwarenindustrie N.V. , Solcamastraat 16; w.o. de
bouw van een fabriekshal, 1968-1973.
Papierfabriek Friesland B.V. van Mölnlycke aan de Solcamastraat; w.o.
overname van het bedrijf, branden en herbouw, 1968-1976; pak.
Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van 3 omslagen.
de bedrijven op het industrieterrein te Skûlenboarch.
1967-1976; met tekeningen en (kadastrale) kaarten.
Kalkzandsteenfabriek “Bergumermeer” N.V., Mounekamp 4; w.o.
overleg over bereikbaarheid en uitbreiding van het bedrijf (naar vier
steenpersen), 1967-1975.
Van Baarsen-Egas N.V./ N.V. Datobetonindustrie, Industrieweg 7;
verkoop van industrieterrein, 1967-1976.
Betonklinkerkei N.V.; ruilovereenkomst voor industrieterrein en
omlegging van de Industrieweg, 1969, 1975.

1351

Dossier inzake de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
betreffende het Industrieschap Oostelijk Friesland.
1968-1969.

---

Stukken betreffende het voeren van overleg met de gemeente Achtkarspelen over een intergemeentelijk industrieterrein voor Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel in de kanaalzone Kootstertille-Skûlenboarch.
1968-1977; met (plan)kaarten.
Zie inventarisnummer 708.

1352

Dossiers inzake de ontwikkeling en bouwrijp maken van een terrein voor 1 omslag.
kleine bedrijven aan It Wiid te Earnewâld en verhuur van bedrijfsgrond
aan L. Westerdijk.
1969-1975; met plankaart en tekeningen

1353

Rapportages van of aan het Economisch Technologisch Instituut voor
Friesland betreffende bouwnijverheid, industriële vestigingen en
industrieterreinen.
1970-1975.

1354

Uitgaande brief met principebesluit om dhr. D. Hoekstra toe te staan dat 1 stuk.
een perceel aan de Breedijk te Ryptsjerk wordt gebruikt voor rietopslag
c.q. rietverwerking en het oprichten van een bedrijfspand.
1971, november 5.

1355

Dossier inzake de verkoop aan Scheepswerf Hoogezand N.V. van een
perceeltje grond ten noorden van de Damsingel te Sumar.
1971-1972; met situatietekening.

1 omslag.

1356

Dossiers inzake de verkoop van industrieterrein te Hurdegaryp.
1973-1976; met 3 situatietekeningen.
- Rijkswaterstaat, 2 percelen aan de Stationsweg voor bouw
zoutloods en magazijn.

1 omslag.
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1 omslag.

1 omslag.

-

Straatmakersbedrijf E. Mook, perceel aan de Stationsweg.

---

Dossier inzake de verkoop van een perceel industrieterrein te
Earnewâld aan Th. Van der Woude, en het voeren van overleg over het
niet nakomen van de bouwbepaling in de koopakte.
1975-1981.
Zie het archief 1977-1986 (doorverkoop van de grond aan de fa.
Westerdijk).

---

Dossier inzake de verkoop van industrieterrein te Tytsjerk aan P.
Joustra. 1976-1977.
Zie het archief 1977-1986, het dossier ruiling van grond (inv.nr. 2160).

2.2.10.4.

Handel, kredietwezen en Winkelsluitingswet.

1357

Stukken betreffende het houden van de voor- en najaarsmarkt te
Burgum.
1966-1976.

1 omslag.

1358

Raadsbesluiten met bijlagen om de garantieregeling inzake eventuele
nadelige saldi van de Stichting Borgstellingfonds voor Friesland met 5
jaar te verlengen.
1967, 1970, 1972.

1 omslag.

1359

Dossier inzake het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met
de gemeenten in Noordoost Friesland voor de inrichting van de
distributiekring Dokkum.
1968-1975.

1 omslag.

1360

Dossiers inzake het intrekken van de verordening vakantiesluiting
winkels en de verordening verplichte halvedagsluiting winkels.
1969-1972, 1976.

1 omslag.

1361

Stukken betreffende het voeren van overleg met diverse gegadigden
over het aanbieden van een plaats in het nieuwe winkelcentrum aan de
J.H. Riemersmastrjitte te Gytsjerk.
1969-1978; met situatietekening.

1 omslag.

1362

Dossiers inzake de vaststelling van de verordening op de heffing en
invordering van marktgeld en de wijziging daarvan.
1970-1976.

1 omslag.

1363

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan en het aangaan van
een ruilovereenkomst met Plan Project N.V. om winkels en kantoren te
realiseren op de hoek van de Noordersingel en de Tsjibbe Geartsstrjitte
te Burgum.
1971-1973; met 5 tekeningen.

1 omslag.

1364

Dossier inzake het ontbreken van de juridische mogelijkheden om op te
kunnen treden tegen de ongewenste handel in tweedehands auto’s op
het adres Rijksstraatweg 157 te Hurdegaryp.
1975; met kadastraal kaartje.

1 omslag.

2.2.11
2.2.11.1

Maatschappelijke Zorg.
Maatschappelijke zorg in het algemeen.
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1365-1367

Stukken betreffende de samenwerking met en subsidiering van de
instellingen voor maatschappelijk werk in Tytsjerksteradiel en de
voorbereiding en instelling van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Tietjerksteradeel.
1966-1978.

3 omslagen.

N.B. De St. Maatschappelijke Dienstverlening Tietjerksteradeel (Madi) kwam door fusie
in de plaats van de bestaande instellingen voor maatschappelijk werk in de gemeente.
De stichting met als standplaats Burgum werd in 1973 opgericht en had als doel om bij
te dragen in de maatschappelijke dienstverlening t.b.v. alle inwoners der gemeente met
erkenning van hun godsdienstige of levensbeschouwelijke gezindheid. De stichting werd
bestuurd door een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestond
uit tenminste zestien leden en deze werden benoemd door de Nederlands Hervormde
gemeenten, de Gereformeerde kerken, de Rooms Katholieke parochieraad, de afdeling
Tietjerksteradeel van Humanitas, de Baptistengemeente, de Vrij Evangelische
gemeente en de Doopsgezinde gemeente in de gemeente Tytsjerksteradiel met elk
twee leden. Twee leden werden door en uit de gemeenteraad benoemd.

1365.

1366.
1367.
----.

Samenwerking van de instellingen, werkzaam op het gebied van het
maatschappelijk werk in de gemeente en het verlenen van medewerking
aan de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk in
de gemeente, de Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Werk en de
Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk “Humanitas” voor
het verkrijgen van subsidie, 1966-1974.
Voorbereiding en instelling van de Stichting Maatschappelijke
Dienstverlening Tietjerksteradeel door fusering alsmede subsidiering
van de nieuwe instelling, 1971-1975.
Bestuur, financiële stukken, jaarverslag 1975 en stukken betreffende het
personeel van de Stichting Madi, 1974-1977.
Schaalvergrotingsprocessen m.b.t. het maatschappelijk werk, 19741978. Zie het archief 1977-1986.

1368

Dossier inzake het behandelen van de aanvraag van het bestuur van de 1 omslag.
Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk werk en
Gezinsverzorging te Hallum om werkzaam te kunnen zijn op het terrein
van de maatschappelijke dienstverlening in de gemeente.
1975-1976.

2.2.11.2
2.2.11.2.1.

Maatschappelijke zorg naar doelgroep
Maatschappelijke gezondheidszorg en gezinszorg.

1369

Stukken betreffende de verslaglegging van het functioneren van het
Hendrik Theunis Westerhoffonds en benoeming van de wethouders
G.P. van der Veen en A.B. Atsma tot bestuursleden.
1966-1973.

1 omslag.

N.B. Stichting in het leven geroepen bij testament door H.T. Westerhof ter bestrijding
van tuberculose. De revenuen van dit fonds kwamen voor de helft ten goede aan de
Provinciale Friese Vereniging “Het Groene Kruis” en voor de helft aan de vereniging
“Het Groene Kruis” te Burgum. In het bestuur had één lid uit het college van
burgemeester en wethouders zitting.

1370

Stukken betreffende het ondersteunen van de Protestantse Stichting
voor Gezinszorg in Tietjerksteradeel.
1967-1979.

1 omslag.

1371

Stukken betreffende de financiën van de Groene Kruis-afdelingen
“Bergum en Omstreken” en “Trynwâlden”, de ledentallen en de statuten
en huishoudelijk reglement van de kruisvereniging Trynwâlden.

1 omslag.
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1969-1976.
1372

Stukken betreffende de vestiging van de verpleeginrichting “It
Protterhiem in het pand Noorderend 22 te Suwâld.
1971-1974.

1 omslag.

N.B. In 1966 vestigden zich te Suwâld de heer en mevr. Van Hagen met het doel in hun
huis aldaar “It Protterhiem”, een zelfstandig pleeggezin voor in hun ontwikkeling
gestoorde kinderen te vormen op antroposofische inslag. Door de tekortkomingen uit
oogpunt van bouwverordening en brandveiligheid werd de verpleeginrichting in het
najaar van 1974 opgeheven.

2.2.11.2.2.

Club- en buurthuiswerk. Jongeren.

1373-1375

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de stichting,
3 omslagen.
huisvesting en exploitatie van het jeugdrecreatiecentrum “De Wissel”aan
de Van Weerden Poelmanstraat 1 te Hurdegaryp.
1964-1976; met 8 tekeningen.
1373.

1374.
1375.

1376-1377

Bestuur, statuten, huishoudelijk reglement, personeel en jaarverslagen
van het jeugdrecreatiecentrum, alsmede het afsluiten van
huurovereenkomsten m.b.t. het gebruik van de v.m. openbare lagere
school, 1964-1976.
Gebruik en verbouw openbare lagere school, inrichting van de zolder
van “De Wissel” als jeugdhonk en bar, alsmede het in gebruik verkrijgen
van een militair Harvard AT-16 lesvliegtuig van de vliegbasis, 1965-1977.
Financiële afwikkeling, 1966-1976.

Stukken betreffende het verlenen van medewerking met betrekking tot
de stichting, de huisvesting en exploitatie van het open jongerenwerk te
Burgum.
1969-1976; met tekeningen.
1376.
1377.

2 omslagen.

Plannen tot stichting van een centrum voor open jeugdwerk, oprichting
en functioneren van de stichting Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en
Jongeren, w.o. deelname in het bestuur, 1969-1976.
Huisvesting jeugdsociëteit in het pand Schoolstraat 103 en verbouw en
inrichting v.m. gebouw Gemeentewerken aan de Markt 1 tot jeugdsoos,
1971-1975.

1378

Dossiers inzake het verstekken van vergoedingen voor de huisvesting
1 omslag.
van peuterspeelzalen alsmede het beschikbaar stellen van lokaalruimte.
1970-1977.

1379-1380

Dossiers inzake het verlenen van medewerking m.b.t. de ingebruikgeving en inrichting van en het geven van subsidie voor speelterreintjes
in de gemeente.
1970-1977; met tekeningen.
1379.

1381

1970-1975 (deels).

1380.

1975 (deels) – 1977.

Stukken betreffende het in gebruik geven van de v.m.
landbouwhuishoudschool aan de Wynzerdyk 3 te Oentsjerk aan de
Stichting Jeugdcentrum Trynwâlden alsmede stukken over het verlenen
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2 omslagen.

1 omslag.

van subsidie voor de aankoop, inrichting en exploitatie.
1971-1975.
2.2.11.2.3.

Bouw, verbetering en exploitatie van dorpshuizen.
N.B. De primaire ordening is hier op alfabetische volgorde van plaats.

1382-1386

Stukken betreffende het beheer en exploitatie van dorpshuis en
cultureel centrum “De Pleats” aan de Schoolstraat 80 te Burgum.
1966-1977; met tekeningen.
1382.
1383.

5 omslagen.

Gebruik, beheer en verbetering van “De Pleats”, 1965-1976; met
tekening.
Begrotingen 1967-1976 en jaarrekeningen over de periode 1965-1974;
1966-1976.
N.B.1. De begrotingen voor 1970 en 1972 alsmede de jaarrekeningen van 1967-1971
ontbreken.
N.B.2. Zie voor de jaarrekeningen 1975 en 1976 het archief 1977-1986.

1384.
1385.
1386.

Herziening van de bruikleenlijst betreffende de bruiklenen van het Fries
Museum en de verzekering daarvan, 1973, 1977.
Aanbrengen van een buffet in de grote zaal, 1975; met tekening.
Verbetering van de elektrische installatie in het Openluchttheater achter
de Pleats, 1975-1976.

1387

Stukken betreffende de exploitatie als dorpshuis met gymnastieklokaal van 1 omslag.
de oude bijzondere lagere school, Greate Buorren 15 te Garyp.
1966-1973.

1388-1394

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de stichting van een
nieuw dorpshuis (It Geahûs) annex een gymnastieklokaal en een
kleedgelegenheid ten behoeve van de veldsporten aan de Greate
Buorren te Garyp.
1969-1976; met tekeningen.
1388.
1389.

1390.
1391.
1392.
1393.
1394.

1395-1396

Plan, kostenberekening, bestek en tekeningen, 1969-1972; pak.
Aankoop van de vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs
van het oude schoolgebouw aan de Greate Buorren 15 en van dhr. A.
de Haan de woning Greate Buorren 17, alsmede ruil met de Raad van
de Gereformeerde Kerk van grond ten behoeve van de bouw van het
nieuwe dorpshuis, 1972-1974.
Bouwvergunning voor het dorpshuis, gymnastieklokaal en kleedruimten,
aanbesteding, gunning, afspraken met het bestuur van de Stichting
Dorpshuis over de vergaderlokaliteiten en opening, 1972-1974.
Financiële afwikkeling en verzekering, 1972-1976.
Eerste inrichting dorpshuis en gymnastieklokaal, 1973-1974.
Aanleg twee parkeerterreinen, 1973-1974.
Correspondentie over eigendomsoverdracht aan de Stichting “It Geahûs”
met financiële rapportage over de stichting en aankoop van een drietal
schilderijen voor wandversiering van het dorpshuis, 1975-1976.
Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de stichting en
verbetering van het Dorpshuis annex gymnastieklokaal “De Schalmei”
aan de Van Weerden Poelmanstraat 1 te Hurdegaryp.
1966-1975; met 3 tekeningen.

1395.

6 omslagen,
1 pak.

Verkoop van grond aan de Stichting Sociaal Cultureel Centrum, de
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2 omslagen.

1396.

financiële afwikkeling van de stichtingskosten en het verlenen van
medewerking voor de bestrating, verlichting en beplanting rondom het
dorpshuis, 1966-1968; met 2 tekeningen.
Het treffen van voorzieningen en herstel van gebreken m.b.t. het
dorpshuis en het gymnastieklokaal, 1970-1975; met tekening.

1397

Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden van Sociaal
Cultureel Centrum “De Schalmei” te Hurdegaryp.
1966-1976.

1 omslag.

1398

Stukken betreffende het financiële toezicht op het dorpshuis “De
Schalmei” te Hurdegaryp en het verlenen van bijdragen in de tekorten.
1969-1976.

1 omslag.

1399

Stukken betreffende de exploitatie als dorpshuis “De Balstien”, met
gymnastiekaccommodatie aan de Van Cronenburgweg te
Noardburgum.
1966-1976.

1 omslag.

1400

Stukken betreffende de exploitatie van het dorpshuis van Sumar in het
oude tramstation aan de Dr. Prinsweg.
1973-1975; met bestektekening (tramstation).

1 omslag.

1401

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de vestiging van een 1 omslag.
dorpshuis in de v.m. Bijzondere Lagere School aan de Kerkbuurt te
Suwâld.
1970-1976; met tekeningen.

1402

Stukken betreffende de exploitatie, de afbraak en het regelen van de
brandschade van het dorpshuis Woelwijk 17 te Tytsjerk.
1966-1975.

1 omslag.

N.B. In juli 1972 ging het dorpshuis “Woelwijk” geheel in vlammen op.

1403-1405

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de stichting van een
nieuw dorpshuis “Yn’e Mande” in de boerderij Noarderein 1 te Tytsjerk.
1972-1977; met tekeningen.
1403.
1404.
1405.

3 omslagen.

Verbouw en inrichting van de boerderij tot dorpshuis (1e fase), ingebruikgeving aan de Stichting Doarpshûs, statuten 1972-1975; met tekeningen.
Tekening van de bestaande toestand van de boerderij in 1971,
plattegrond dorpshuis en situatietekening, 1971, 1973 en z.j.
Verbouw van de boerderij, 2e fase, 1974-1977, aankoop van K. Walta
van het schilderij “Het kerkje van Tietjerk” en inrichting van de 2e fase,
1974-1977; met tekeningen.

2.2.11.2.4.

Bejaarden en gehandicapten.
N.B. Zie voor stukken betreffende de stichting Rust- en
Verzorgingshuizen, Hillama State en de stichting Bejaardenwerk
Tietjerksteradeel de hoofdstukken 2.1.2.5.2.en 2.1.2.5.3.

1406

Dossier inzake de nieuwbouw van bejaardencentrum Nieuw Heemstra
State aan de Rengersweg te Oentsjerk op de plaats van het historische
Heemstra State.
1965-1972; met tekeningen.

103

1 omslag.

1407-1409

Stukken betreffende de stichting en financiële exploitatie van het Rust- en
verzorgingshuis “Sminia State” in de v.m. pastorie aan de Van Sminiaweg
27 te Aldtsjerk.
1965-1977.

2 omslagen
en 1 pak.

N.B. Het bejaardenpension Sminia State werd begonnen in 1965 door het echtpaar Van
Dijk-Blom. In 1968 werd de stichting Sminia State opgericht en werd het jaar daarop het
tehuis geopend voor 40 bejaarden. In 1973 werd de stichting samengevoegd met Nieuw
Heemstra State.

1407.
1408.
1409.
1410-1411

Stukken betreffende de benoeming van de leden van het bestuur van de
stichting Nieuw Toutenburg evenals de uitbreiding en jubileum van het
tehuis voor geestelijke hulpbehoevende bejaarden "Nieuw Toutenburg"
aan de Zomerweg 75 te Noardburgum.
1966-1975.
1410.
1411.

1412

1413

Instelling; verbouw en uitbreiding van het tehuis; tarieven;
correspondentie over de stichtingsvorm en benoeming van de
bestuursleden, 1965-1974.
Financiële afwikkeling: garantie geldleningen en exploitatierekeningen,
1968-1977; pak.
Afschrift van de gewijzigde statuten van de Stichting Sminia State,
gevestigd te Aldtsjerk, 1970.
2 omslagen.

Benoeming en aftreding van bestuursleden van het Algemeen Bestuur
van de Stichting en van de Stichtingsraad, 1966-1975.
Ingebruikneming van en garantie geldlening voor het zusterhuis “’t Fort
alsmede het tienjarig jubileum, 1969-1972.
Stukken betreffende het verlenen van medewerking voor de aanleg van
een uitrit en stukken betreffende de financiering van de exploitatie van
bejaardencentrum Nieuw Heemstra State aan de Rengersweg te
Oentsjerk.
1970-1977; met situatietekening en plankaart.
Stukken betreffende de benoeming van regenten van de Stichting Op
Toutenburg, gevestigd te Ryptsjerk.
1971-1976.

1 omslag.

1 omslag.

N.B. Deze stichting is opgericht als gevolg van de wilsbeschikking van de stichter Mr.
Age Looxma Ypeij, in 1892 overleden te Ryptsjerk. De stichting had tot doel om
tegemoetkoming en hulp te verlenen aan de meest behoeftigen uit de dorpen Ryptsjerk,
Tytsjerk en Hurdegaryp. Uit het kapitaal van Ypeij werd een gasthuis voor ouden van
dagen gesticht op het adres Swarteweisein 1-19, nu behorende onder Tytsjerk.

1414

Begroting van de exploitatierekening voor het jaar 1975 voor rusthuis
Bennema State aan de Rijksstraatweg te Hurdegaryp.
1974.

2.2.11.2.5.

Bijstandsbehoevenden, werklozen en arbeidsongeschikten.

1415

Stukken betreffende het vaststellen van een reglement betreffende de
werkwijze van de Commissie Wet Werkloosheidsvoorziening en
benoeming van de leden van deze commissie evenals voor de
Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers.
1965-1966, 1974.

1 omslag.

1416

Besluit van de gemeenteraad met bijlagen tot wijziging van de

1 omslag.
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1 omslag.

verordening regelende de samenstelling en de uitoefening van de
bevoegdheden van het College voor de verlening van bijstand alsmede
vaststelling van het Reglement van Orde.
1966, 1971.
1417

Stukken betreffende het vaststellen van het huishoudelijk reglement en 1 omslag.
het benoemen van de leden van de Sociale Werkvoorzieningcommissie.
1969-1971.

1418

Lijst van werknemers die werkzaam zijn op een buitenobject in het
kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
1971 september 1; afschrift.

1 stuk.

N.B.1. Verschillende mensen kunnen, als gevolg van een lichamelijke, geestelijke,
zintuiglijke of andere handicap geen werkkring vinden via de vrije arbeidsmarkt, hoewel
zij wel tot werken in staat zijn. De Wet Sociale Werkvoorziening was bedoeld om deze
groep sociale zekerheid te bieden in de vorm van aangepast werk. De wet werd
uitgevoerd door de gemeentebesturen, vaak werkte men samen om in een bepaald
gebied de wet uit te voeren. De organisatie die de gezamenlijke gemeenten daarvoor
vormden werd meestal werkvoorzieningschap genoemd.
N.B.2. Dit stuk is op grond van artikel 15, lid 1 van de Archiefwet 1995 niet openbaar tot
het jaar 2047.

1419

Afschrift van het besluit inzake de instelling van de gemeenschappelijke
regeling met de gemeenten Achtkarspelen, Opsterland en Smallingerland
voor het Werkvoorzieningsschap Oost Friesland, gevestigd te Burgum.
1973.

1 omslag.

N.B. De originele stukken zijn kennelijk tijdens een vernietigingsronde verloren gegaan.

2.2.12
2.2.12.1
2.2.12.1.1

Volksontwikkeling en –opvoeding.
Onderwijs.
Kleuteronderwijs.

1420

Register van de aanvragen ex art. 9 en 50 van de Kleuteronderwijswet
voor schoolgebouwen, -terreinen, benodigdheden en hulpmiddelen.
1956-1975.

1421

Afschriften van Akten van benoeming van kleuterleidsters op de scholen 1 omslag.
“De Wip”, “De Step” en de Nutskleuterschool aan de Schoolstraat 90
door het Nutsdepartement Bergum.
1956-1982

1422-1446

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de stichting, bouw,
eerste inrichting, verbouw en uitbreiding van kleuterscholen.
1964-1976; met tekeningen.
N.B. De ordening van onderstaande dossiers is als volgt; primair per dorp, secundair
eerst het openbaar, dan het bijzonder onderwijs.

1422.
1423.
1424.

Bouw en eerste inrichting van de nutskleuterschool “De Wip” aan de
Kwekersstrjitte te Burgum, 1966-1971; met tekeningen.
Stichting, bouw en eerste inrichting van de tweede nutskleuterschool
“De Step” aan de H.W. van Glinstrastraat 6 te Burgum, 1972-1976; met
tekeningen.
Verbouw van de voormalige landbouwschool aan de Koningin
Julianastraat 14 te Burgum tot christelijke kleuterschool, 1965-1967.
N.B. De bijbehorende tekeningen ontbreken.

1425.

Bouw en eerste inrichting van de tweede christelijke kleuterschool aan
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1 kohier.

24 omslagen
en 1 pak

1426.

1427.

de R.J. Doumastraat 10 te Burgum (De Stjelp) en overdracht van de
grond, 1968-1972; met 2 tekeningen.
Medewerking voor de stichting van de derde christelijke kleuterschool in
het uitbreidingsplan Bergum-Zuidoost en tijdelijke huisvesting van deze
kleuterschool in de oude school, aan de J.D. de Vriesstraat 2a, 19691971.
Stichting van de vierde christelijke kleuterschool aan de J.D. de
Vriesstraat 2a te Burgum, 1972-1974.
N.B. Met ingang van 16 november 1973 startte de 4e christelijke kleuterschool aan de
J.D. de Vriesstraat 2a. De op deze locatie gehuisveste 3 e kleuterschool werd vanaf die
datum gevestigd op de locatie Iikmounewei 51 te Burgum.

1428.
1429.
1430.
1431.

1432.
1433.

1434.
1435.

Bouw nieuwe christelijke kleuterschool aan de Mr. Lubwei 33 te Garyp,
overdracht van het bouwterrein en aanleg van de tuin door de firma
Frisia, 1964-1970; met tekeningen.
Uitbreiding van de christelijke kleuterschool te Garyp met een derde
speelwerklokaal, 1972-1975; met tekeningen.
Uitbreiding van de neutrale kleuterschool "Lyts Bigjin" met een zgn. niet
permanent houten lokaal aan de Sjoerdastrjitte te Gytsjerk, 1965-1967;
met 3 tekeningen.
Stichting van een christelijke kleuterschool aan de Simke
Kloostermanstrjitte 44 te Gytsjerk en tijdelijke huisvesting van de
kleuters in “Pro Rege”, het gebouw van de Gereformeerde kerk te
Oentsjerk, 1974-1975; met tekeningen.
Stichting tweede nutskleuterschool te Hurdegaryp en huur en inrichting
van de tijdelijke lokaliteit bij de Nederlands Hervormde Kerk, 1970-1971.
Ingebruikgeving houten noodlokaal voor de openbare kleuterschool
“Hummelhof”, Hurdegaryp, op het terrein van de christelijke lagere
school aan de Reitsmaweg en stukken over de benoeming van de
tweede kleuterleidster, 1973-1976.
Bouw en inrichting van de christelijke kleuterschool “De Einekoer” aan
de Horst 47 te Hurdegaryp, 1965-1966.
Principebesluit om medewerking te verlenen voor een 3e lokaal t.b.v. het
christelijk kleuteronderwijs aan de Horst 47 en het inrichten van een
tijdelijke dependance aan de Rijksstraatweg 127 te Hurdegaryp
(Evangelisatiegebouw), 1967-1971; met 2 tekeningen.
N.B. Door de stichting van een tweede kleuterschool aan de Reitsmaweg is de
uitbreiding niet gerealiseerd en is het gebruik van het gebouw aan de Rijksstraatweg
127 in 1971 beëindigd.

1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.

Stichting, bouw en eerste inrichting van de 2e christelijke kleuterschool
aan de Reitsmaweg 2 te Hurdegaryp, 1970-1972.
Uitbreiding en inrichting van de kleuterschool aan de Marwei 2 te
Jistrum, 1973-1975.
Oprichting, bouw en inrichting van een dependance van de
kleuterschool te Aldtsjerk op een terrein van de lagere school aan de
Mounewei 32 te Mûnein, 1973-1976; met tekeningen.
Verbouw en uitbreiding van de bijzonder neutrale kleuterschool in het
Ypeijgebouw aan de Dokter Ypeylaan 4 te Noardburgum alsmede
aanwijzing van het bouwjaar van de school, 1965-1975; met tekening.
Bouw en eerste inrichting van de christelijke kleuterschool “De
Wâldpykjes” aan de J. de Wittstraat 2 te Oentsjerk, alsmede overdracht
van de benodigde grond, 1968-1972; met 3 tekeningen.
Uitbreiding van de neutraal-bijzondere kleuterschool “mr.
Haakmaskoalle” te Gytsjerk door het in gebruik nemen van een lokaal
aan de Andringasingel 20 te Oentsjerk als dependance, 1975-1976.
Stichting christelijke kleuterschool te Ryptsjerk en inrichting van een
lokaal van de bijzondere lagere school aan de Binnendijk 11 tot
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1443.

speelwerklokaal van de kleuterschool, 1968-1971; met 2 tekeningen.
Uitbreiding van de christelijk nationale kleuterschool aan de S.P.
Hoekstraweg te Sumar met een tweede houten lokaal alsmede de
latere buitengebruikstelling van de twee lokalen, 1968-1971, 1976.
N.B. De kleuterschool aan de S.P. Hoekstraweg werd buiten gebruik gesteld door de
bouw van een nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor openbaar en christelijk
basisonderwijs, alsmede voor het christelijk kleuteronderwijs aan de Knilles Wytzeswei.
Zie hiervoor de inventarisnummers 1518-1521.

1444.

Stichting van een bijzondere kleuterschool te Suwâld, 1967-1970.
N.B. Zie voor de bouw en de inrichting van de kleuterschool, samen met de nieuwe
lagere school aan de Ds. Oosterhuisstraat, 1968-1974 het dossier 1523.

1445.

1446.

Uitbreiding van de bijzondere kleuterschool “De Beukerfinne” aan het
Reidfjild 56 te Tytsjerk met een tweede speelwerklokaal en
nevenruimten alsmede overdracht van de benodigde grond en tijdelijke
huisvesting in de v.m. openbare basisschool aan de Buorren 21, 19681976; pak.
Principebesluit om de bijzondere kleuterschool te Tytsjerk uit te breiden
met een derde speelwerklokaal, 1973-1974.

1447

Dossiers inzake het verlenen van medewerking ten behoeve van de
huisvesting van kleuters in de gebouwen van de Christelijke lagere
school en de Gereformeerde kerk aan de Rengersweg te Oentsjerk.
1967-1970.

1 omslag.

1448

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de plaatsing
van openbare en bijzondere kleuterscholen op de urgentielijst inzake
bouw of uitbreiding.
1967-1972.

1 omslag.

1449

Stukken betreffende de overdracht van de bijzondere
nutskleuterscholen te Hurdegaryp aan het openbaar onderwijs.
1971-1979.

1 omslag.

1450

Stukken betreffende gegevens over de 2e christelijke kleuterschool aan
de Easteromwei 7 te Hurdegaryp.
1974-1975.

1 omslag.

2.2.12.1.2.
2.2.12.1.2.1

Lager onderwijs.
Personeel en organisatie evenals bevordering van het lager onderwijs.

1451

Dossiers inzake de wijziging en intrekking van de Verordening tot regeling 1 omslag.
van de beloning voor de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in de
Friese taal en het vaststellen van de Verordening beloning
onderwijsbevoegdheid Friese taal.
1966-1967, 1974-1976.

1452

Stukken betreffende de benoeming van de leden, verslagen van de
werkzaamheden en opheffing van de Commissie tot wering van
schoolverzuim in de gemeente Tietjerksteradeel.
1966-1969.
N.B. Bij besluit van de gemeenteraad van 28 januari 1901 werd een verordening
vastgesteld, regelende de instelling van de Commissie tot wering van schoolverzuim.
Door de inwerkingtreding van de nieuwe Leerplichtwet 1969 werd het toezicht op de
naleving echter geheel opgedragen aan burgemeester en wethouders en werd een
leerplichtambtenaar benoemd. Voor de commissie was geen plaats meer en werd
daarom per 1 januari 1969 opgeheven.
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1 omslag.

1453

Dossiers inzake de behandeling van verzoeken om de positie van de
Friese taal in het onderwijs te verbeteren.
1966-1972.

1 omslag.

1454

Stukken betreffende het bevorderen van de instandhouding van de kleine 1 omslag.
openbare lagere scholen alsmede overzichten van het aantal leerlingen
van openbare en bijzondere scholen.
1966-1976; met twee plattegronden van Burgum.

1455

Stukken betreffende de instelling en het functioneren van schoolraad en 1 pak.
oudercommissies voor het openbaar onderwijs in deze gemeente.
1966-1976.
N.B. Op 12 mei 1967 werd in het gemeentehuis de schoolraad voor het openbaar lager
onderwijs geïnstalleerd door de burgemeester. De bedoeling van de Schoolraad was om
een adviescommissie voor het gemeentebestuur te zijn. Hiertoe behoorden
werkzaamheden zoals het onderhouden van contacten met de oudercommissies en het
adviseren van het gemeentebestuur over de benoeming van schoolhoofden,
leerplannen, organisatie van het onderwijs enz. Bij de instelling bestond de raad uit elf
leden, zes uit de oudercommissies, twee leden uit het onderwijzend personeel, twee
wethouders en één nog door het gemeentebestuur te benoemen lid.
Op 15 april 1976 werd een gemeenschappelijke schoolraad voor het openbaar
onderwijs door de gemeenteraad ingesteld. Ook het voortgezet onderwijs werd hierbij
betrokken alsook het kleuteronderwijs.

1456-1457

Stukken betreffende de roosters van lesuren van de openbare scholen
voor lager onderwijs.
1966-1976.

2 omslagen.

N.B. Op de lesroosters tevens een overzicht van het onderwijzend personeel.

1456.
1457.

Periode 1966/1967 – 1971/1972.
Periode 1972/1973 – 1975/1976.

1458

Vastgestelde leerplannen voor de openbare lagere school “De Tille” te
Burgum en de o.l.s. van Gytsjerk.
1967.

1 omslag.

1459

Dossier inzake de weigering om een tegemoetkoming te verstrekken in 1 omslag.
de vervoerskosten, verbonden aan het bezoeken van de openbare
school te Oudega, van de kinderen van mevrouw T. Lijkelema-Bergsma
en de heer J. de Vries te Garyp.
1968-1970.
N.B. Bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1970 is besloten dat de gemeente wel een
tegemoetkoming in de vervoerskosten moest verstrekken.

1460

Stukken betreffende de benoeming van de ambtenaar en de plaatsvervangend ambtenaar, belast met het toezicht op de Leerplicht.
1968-1976.

1 omslag.

1461

Stukken betreffende deelname in en opheffing van de Stichting ter
bevordering van de Schooltandverzorging in het district AchtkarspelenTietjerksteradeel.
1969-1974.

1 omslag.

N.B. Zie tevens het Archief van de Stichting ter bevordering van de
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schooltandverzorging in de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

1462

Stukken betreffende het tot stand brengen van een
schoolbibliotheekdienst.
1971-1974.

1 omslag.

1463

Dossier inzake de instemming met de toetreding van de openbare
1 omslag.
lagere scholen te Hurdegaryp (“De Winninghe”) en Noardburgum tot het
Jenaplanonderwijs.
1971-1975.

1464

Dossier inzake de vaststelling van de Verordening, regelende het
verlenen van een subsidie in de kosten van het godsdienstonderwijs op
de openbare lagere scholen.
1972-1973.

1 omslag.

N.B. De "Bijdrage-verordening godsdienstonderwijs openbare lagere scholen”, vastgesteld
bij raadsbesluit van 3 november 1958, kwam hierbij te vervallen.

1465

Stukken betreffende het afkeuren van het schoolgebouw voor openbaar 1 omslag.
lager onderwijs aan de Van Sminiaweg 70 te Aldtsjerk.
1975-1976.

1466

Dossier inzake de deelneming in de gemeenschappelijke regeling voor
de oprichting van een “Gemeenschappelijk Centrum van de
Onderwijsbegeleidingsdiensten in Friesland”.
1975-1976.

1467

Dossier inzake het oplossen van de benoemingskwestie van de nieuwe 1 omslag.
schoolleider van de openbare lagere school “De Winninghe” te
Hurdegaryp.
1976.

1 omslag.

N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 niet openbaar tot
het jaar 2052.

2.2.12.1.2.2.

(Ver)bouw, verbetering en exploitatie van openbare lagere scholen.
N.B. De ordening van deze rubriek is als volgt: eerst de algemene
dossiers en dan de objectdossiers, primair per dorp en secundair
chronologisch geordend.

1468-1470

Register van aanvragen voor een extra krediet voor benodigdheden en
hulpmiddelen voor het onderwijs.
1958-1976.
1468.
1470.

Register 1958-1967.
Register 1972-1977.

3 katernen.

1469. Register 1967-1972.

1471

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de plaatsing
van openbare en bijzondere lagere scholen op de urgentielijst inzake
bouw of uitbreiding.
1967-1972.

1 omslag.

1472

Stukken betreffende de aankoop en plaatsing te Burgum en Oentsjerk
van twee éénklassige containerscholen (systeem Jarino).
1975-1976; met tekeningen.

1 omslag.

1473

Dossier inzake het verplaatsen van een noodlokaal naar de Van

1 omslag.
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Sminiaweg 114b alsmede het in gebruik nemen t.b.v. de openbare
lagere school te Aldtsjerk.
1976-1977; met tekening.
1474-1478

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de bouw en
uitbreiding van de 2e openbare lagere school “De Tille” aan de Tj. H.
Haismastraat te Burgum.
1965-1975; met tekeningen.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.

5 omslagen.

Voorbereiding bouw, definitief plan met bestek, tekeningen en begroting,
1965-1966.
Gunning, aanbrengen kunstwerk, naamgeving van de school en de
officiële opening, 1966-1967.
Het treffen van verschillende voorzieningen alsmede het uitbreiden van
de school 1968-1971.
Uitbreiding van de school met twee leslokalen, alsmede de inrichting
daarvan, 1971-1972.
Extra krediet voor de aankoop van een éénklassige containerschool en
voor de aanschaf van meubilair, 1975.

1479

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de vergroting van
een leslokaal en het aanbrengen van bergruimte in de school te
Earnewâld.
1973; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1480-1482

Dossiers inzake de bouw en uitbreiding van de openbare basisschool
“Thrimwalda” aan de Dr. O. Postmastrjitte 6 te Gytsjerk.
1966-1971; met tekeningen.

3 omslagen.

1480.
1481.
1482.

Planvorming, bestek en voorwaarden voor de bouw van een vijfklassige
school, plaatsbepaling, 1966-1969.
Aanbesteding, gunning, naamgeving en opening van de nieuwe school,
1969-1971.
Uitbreiding met een zesde lokaal, 1969-1970.

1483

Dossiers inzake het verstrekken van extra krediet voor de huisvesting
van groepen leerlingen van de school “Thrimwalda” te Gytsjerk
alsmede voor de inrichting van de tijdelijke lesruimten.
1966, 1975-1976.

1484

Stukken betreffende de schade aan schoolmeubilair van o.l.s. “De
1 omslag.
Winninghe”, Van Weerden Poelmanstraat 2 te Hurdegaryp, veroorzaakt
door de inbraak van 12 maart 1967.
1967.

1485

Dossiers inzake de naamgeving (“De Winninghe”), de uitbreiding en
inrichting van de school met een lokaal en de viering van het 200-jarig
bestaan van het openbaar basisonderwijs te Hurdegaryp.
1968-1973; met tekeningen.

1 omslag.

1486

Stukken betreffende de reconstructie en uitbreiding van het schoolplein
van o.l.s. “De Winninghe” te Hurdegaryp.
1970, 1975-1976; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1487-1489

Dossier inzake de bouw van de gecombineerde kleuter- en basisschool

1 pak, 2
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1 omslag.

“De Fûgelflecht” aan de Fûgelweide 2 te Hurdegaryp.
1971-1976; met tekeningen.
1487.
1488.
1489.

omslagen.

Schetsplan, overleg, bestek en tekeningen alsmede de vergunning,
1971-1975; pak.
Aanbesteding en gunning, 1975-1976.
1e inrichting, naamgeving, opening en correspondentie over de
schoolgrenzen, 1975-1977

1490

Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen, bouw van een
fietsenstalling alsmede het geschikt maken van de hal van de school te
Mûnein als 3e klaslokaal.
1971-1975; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1491-1492

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van een
nieuwe school aan de Knilles Wytzeswei te Sumar.
1970-1976.

2 omslagen.

N.B. De openbare school is met de christelijke school in één gebouw ondergebracht.
Ook de christelijke kleuterschool vond er een onderkomen.

1491.
----.
----.
----.

1492.
1493-1494

Principebesluit om over te gaan tot het bouwen van een nieuwe
openbare lagere school in een scholencomplex, 1970.
Voorbereiding, bouwplannen, plaatsbepaling, 1970-1974.
Zie inventarisnr. 1518.
Aanbesteding en gunningen, 1974-1975.
Zie inventarisnr. 1519.
Verdeling van de kosten tussen openbaar en bijzonder onderwijs,
overdracht van de grond, vervaardigen kunstwerk, opening van de
school en verharding van het schoolplein, 1975-1977.
Zie inventarisnr. 1520.
Eerste inrichting, 1975-1976.
Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
nieuwe “Master Fennemaskoalle” aan het Reidfjild te Tytsjerk.
1967-1975; met tekeningen.

1493.
1494.

1 omslag, 1
pak.

Oplossing ruimtegebrek door de bouw van een noodlokaal bij de oude
school en het tijdelijk huisvesten van klassen in een boerderij aan de
Noarderein, 1968-1972.
Bouw nieuwe basisschool met 4 klaslokalen, eerste inrichting,
naamgeving, opening en vervaardiging kunstwerk, 1967-1973; pak.

1495

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de uitbreiding met en 1 omslag.
eerste inrichting van een vijfde leslokaal t.b.v. de “Master
Fennemaskoalle” aan het Reidfjild te Tytsjerk.
1974-1976; met tekeningen.

2.2.12.1.2.3.

(Ver)bouw en verbetering van bijzondere lagere scholen.
N.B. De ordening van deze rubriek is als volgt: eerst de algemene
dossiers en dan de objectdossiers, primair per dorp en secundair
chronologisch geordend.

1496-1497

Register van aanvragen ex art. 72 voor een krediet voor
benodigdheden en hulpmiddelen voor het onderwijs.
1955-1976.
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2 katernen

1496.

Register 1955-1970.

1497.

Register 1970-1976.

----

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de plaatsing
van bijzondere lagere scholen op de urgentielijst inzake bouw of
uitbreiding.
1967-1972.
Zie dossiernummer 1472.

1498-1499

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
lagere school “De Wringe” aan de Frisiasingel te Burgum.
1965-1974; met tekeningen.
1498.
1499.

1500-1501

Stichtingsaanvraag, tijdelijke huisvesting in het schoolgebouw aan de
Westersingel en in “De Stryp”, voorbereiding bouw nieuwe school, 19651972.
Overdracht bouwterrein aan het schoolbestuur, gunning, 1e inrichting
school, w.o. het aanbrengen van een mozaïek, tuinplan en de financiële
afwikkeling van het bouwproject, 1970-1974.
Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
lagere school annex kleuterschool “De Homeije” aan de Iikmounewei te
Burgum.
1969-1975; met tekeningen.

1500.
1501.

1502-1505

1504.
1505.

1 omslag, 1
pak.

Stichtingsaanvraag, tijdelijke huisvesting, begroting van inrichting en
bouwplan, 1969-1972; pak.
Aanbesteding, gunning, overdracht bouwterrein, 1e inrichting,
kunstwerk, tuinplan, opening school en de financiële afwikkeling van het
bouwproject, 1972-1975.
Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
lagere school annex kleuterschool “It Oerset” aan de H.W. van
Glinstrastraat te Burgum.
1972-1978; met tekeningen.

1502.
1503.

2 omslagen.

4 omslagen.

Voorbereiding, waaronder tijdelijke huisvesting, 1972-1975.
Bouwplan, bestek met voorwaarden en wijzigingen, tekeningen, 19741975.
Aanbesteding en gunning van de bouw van de school en de aanleg van
de elektrische installatie, 1975-1976.
Overdracht bouwterrein, eerste inrichting schoolgebouw en tuin,
opening en principebesluit tot uitbreiding van het schoolgebouw, 19751978.

1506

Dossier inzake het verlenen van medewerking voor de aansluiting van
de christelijke school aan de Torenlaan 4 te Eastermar op het
hoofdriool.
1975; met tekening.

1507

Dossier inzake het verlenen van medewerking voor het uitbreiden en
1 omslag.
wijzigen van de Christelijke Nationale School aan de Master Lubwei 2 te
Garyp.
1976; met 2 tekeningen.
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1 omslag.

1508-1510

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
nieuwe lagere school annex kleuterschool aan de Simke
Kloostermanstrjitte 44 te Gytsjerk.
1970-1977; met tekeningen.
1508.
1509.
1510.

1511-1512

Voorbereiding 1970-1974.
Bestek en voorwaarden met een nota van aanvulling en wijzigingen en 7
bestektekeningen, 1975.
Bouwplan, aanbesteding en gunning alsmede de financiële afwikkeling,
1975-1977.
Dossiers inzake het verlenen van medewerking voor de uitbreiding van
de W.M. Oppedijkschool aan de Reitsmaweg 2 te Hurdegaryp.
1968-1976; met tekening.

1511.
1512.

3 omslagen.

2 omslagen.

Bouw en inrichting van het vijfde en het zesde lokaal, 1964-1970; met
tekeningen.
Uitbreiding met een vaklokaal en een gemeenschapsruimte, 1968-1976;
met tekening.

1513

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de 2e
1 omslag.
bijzondere lagere school, annex kleuterschool, de H. Algraschool aan de
Easteromwei te Hurdegaryp.
1969-1975; met tekeningen.

1514

Dossier inzake het in principe verlenen van medewerking tot de stichting 1 omslag.
van een nieuw schoolgebouw te Jistrum.
1974-1976; met 3 tekeningen.
N.B. Zie voor de bouw van de nieuwe school het archief 1977-1986, inventarisnr. 1407.

1515

Dossier inzake het verlenen van medewerking voor het aansluiten van
het schoolgebouw te Ryptsjerk op de riolering.
1974-1975.

1 omslag.

1516

Niet doorgegaan plan tot verbetering van de school aan de Greate
Buorren 57 te Sumar, gevolgd door het verlenen van medewerking aan
de buitengebruikstelling en sloop van dit schoolgebouw.
1968-1970, 1975-1977, 1980; tekening.

1 omslag.

1517-1520

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van een
nieuw gezamenlijk schoolgebouw voor openbaar en christelijk
basisonderwijs, alsmede voor het christelijk kleuteronderwijs aan de
Knilles Wytzeswei te Sumar.
1970-1977; met tekeningen.

3 omslagen
en 1 pak.

1517.
1518.
1519.
1520.
1521

Voorbereiding, bouwplannen, plaatsbepaling, 1970-1974; pak.
Aanbesteding en gunningen, 1974-1975.
Verdeling van de kosten tussen openbaar en bijzonder onderwijs,
overdracht van de grond, vervaardigen kunstwerk, opening van de
school en verharding van het schoolplein, 1975-1977.
Eerste inrichting, 1975-1977.
Dossiers inzake het verlenen van medewerking voor het treffen van
voorzieningen aan het schoolgebouw aan de Kerkbuurt 2 te Suwâld,
alsmede de buitengebruikstelling hiervan.

113

1 omslag.

1967-1976; met situatietekening en retroactum 1922.
1522

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
nieuwe basisschool en kleuterschool “Dûbel-Ien” aan de Ds.
Oosterhuisstraat te Suwâld en verkoop van de grond aan het
schoolbestuur.
1968-1974, 1982; met tekeningen.

1 omslag

1523

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van de
nieuwe basisschool aan de Wylgekamp 59 te Tytsjerk en verkoop van
de grond aan het schoolbestuur.
1967-1975; met kadastraal kaartje en situatietekening.

1 omslag.

2.2.12.1.3

Voortgezet onderwijs.

1524

Stukken betreffende de deelname door de openbare U.L.O.-school te
1 omslag.
Burgum, onder leiding van dhr. J. Brands, aan het M.A.V.O.-experiment.
1965-1968.
N.B. De zgn. Mammoetwet gaf in de jaren zestig van de 20e eeuw een nieuwe structuur
en nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden aan het voortgezet onderwijs. Het M.A.V.O.experiment behelsde de overgang van het uitgebreid lager onderwijs (U.L.O.) naar het
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (M.A.V.O.).

1525

Dossier inzake de opheffing van de gemeenschappelijke regeling m.b.t. 1 omslag.
de aanstelling van een vakonderwijzer in de lichamelijke oefening aan
de openbare scholen voor uitgebreid lager onderwijs te Dokkum, Kollum
en Burgum.
1966.

1526

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de uitbreiding en
1 pak.
eerste inrichting (van de uitbreiding) van de Christelijke Nationale school
voor middelbaar openbaar voortgezet onderwijs (MAVO) aan de J.D. de
Vriesstraat te Burgum, alsmede verkoop van grond aan de school.
1966-1970; met tekeningen.

1527-1531

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de uitbreiding van de 4 omslagen,
openbare school voor middelbaar openbaar voortgezet onderwijs
1 pak.
(MAVO) aan de Schoolstraat te Burgum.
1966-1972; met tekeningen.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.

1532

Tijdelijke huisvesting van enkele klassen in de v.m. onderwijzerswoning,
Schoolstraat 3 en bouw/inrichting van enkele noodlokalen, 1966-1968.
Voorbereiding van de uitbreiding, bestek, voorwaarden en tekeningen
van de uitbreiding 1e fase, 1966-1968; pak.
Gewijzigd plan en nieuw bestek met voorwaarden en tekeningen,
aanbesteding en gunning, 1969.
Eerste inrichting van het nieuwe gedeelte en aanvulling van de inrichting
van het oude gebouw, o.m. met kunstwerken, 1969-1970.
Naamgeving van de school in M.A.V.O.-school “Johannes Brands” en
heropening van de uitgebreide school, waarbij tevens de herdenking
van het 50-jarig bestaan, 1971-1972.
Raadsbesluiten en collegebesluiten met bijlagen om extra kredieten aan 1 omslag.
de openbare ulo/mavo-school te Burgum te verstrekken voor
schoolvoorzieningen.
1967-1968, 1971-1975; met 2 situatietekeningen.
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1533

Dossiers inzake de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling ter
behartiging van de belangen van het gemeentelijk voortgezet onderwijs
(door het COGVO) en de herziening daarvan.
1967-1973.

1 omslag.

1534-1536

Stukken betreffende de organisatie van het onderwijs m.b.t. de
openbare mavo-school te Burgum.
1968-1977.

3 omslagen.

1534.
1535.
1536.

Leerplannen met wijziging, 1968-1969, 1974.
Lesroosters met o.m. vermelding van de namen van leerlingen,
schooljaren 1968/1969 – 1973/1974.
Staten van lessenverdeling, lesroosters, schooljaren 1975/1976 1976/1977.

1537

Stukken betreffende het vervullen van de formatie (conciërge,
schoolschoonmakers etc.) van het niet onderwijzend personeel aan de
openbare mavoschool te Burgum.
1969-1975.

1 omslag.

1538-1540

Dossier inzake de bouw van een gymnastieklokaal bij de openbare
mavo-school “Johannes Brands” aan de Schoolstraat 101.
1970-1976; met diverse tekeningen.

3 omslagen.

1538.
1539.
1540.
----.
1541

Voorbereiding, 1970-1974.
Bouwvergunning, procedure bouwstroom gymnastieklokalen
(toestemming ministerie) en financiering, 1975-1976.
Bouw door de Hollandse Bouwcombinatie B.V. en eerste inrichting van
het nieuwe gymnastieklokaal, 1976.
Aanleg van een speelveldje bij het gymnastieklokaal, 1976-1978.
Zie het archief 1977-1986, inventarisnummer 528.
Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de verkoop
1 omslag.
van de v.m. landbouwhuishoudschool aan de Wynzerdyk 3 te Oentsjerk.
1972.
N.B. Zie tevens inventarisnummer 2115.

1542

Principebesluit om de Oudercommissie van de openbare mavo-school
te Burgum bepaalde kosten te vergoeden, met bijlagen.
1972.

3 stukken.

1543

Dossier inzake de overname van het schoolgebouw van de Christelijke
MAVO aan de Westersingel 11 te Burgum.
1972-1975, 1978.

1 omslag.

1544

Stukken betreffende het verlenen van steun aan de pogingen van de
openbare M.A.V.O.-school te Burgum om deel te mogen nemen aan de
experimenten met betrekking tot het project Middenschool en het
M.A.V.O.-project.
1973-1975.

1 omslag.

N.B. In de jaren zeventig van de 20e eeuw werden in Nederland op allerlei niveaus
activiteiten ontwikkeld op het gebied van geïntegreerd voortgezet onderwijs en een
eventueel realiseren daarvan in de vorm van een middenschool. Minister van Kemenade
(onderwijs en wetenschappen) gaf in 1974 het startschot voor de voorbereiding van de
experimenten middenschool.
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Ook ons gemeentebestuur deed op 4 januari 1974 een aanvraag om de openbare
mavo-school te Burgum aan te wijzen als onderwijsinstelling waaraan een deelexperiment “Mavo-project” zou worden uitgevoerd. Een half jaar later kwam daar nog de
aanmelding voor deelname als zgn. contactschool in het kader van het experiment op
het gebied van de “Middenschool” bij. De leraren en leden van de Oudercommissie
wensten echter in grote meerderheid alleen deelname aan het Mavo-project. Daarom
adviseerde de school het college om de functies in het kader van de Middenschool af te
wijzen. Daarop zag men af van de functie van resonansschool in het kader van het
innovatieproces Middenschool. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen besloot
echter om ook de deelname van de school te Burgum aan het Mavo-project niet te
honoreren, zodat de school te Burgum verder geen rol meer speelde in het proces.

1545

Stukken betreffende het behandelen van de problematiek inzake het
tekort aan geschikte lesruimte in de openbare MAVO-school “Johannes
Brands” aan de Schoolstraat te Burgum.
1974-1975; met tekeningen.

1 omslag.

N.B. De beoogde uitbreiding van de school is destijds niet doorgegaan, de bibliotheekruimte is als leslokaal in gebruik genomen.

----

Raadsbesluit met –voorstel om deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling “Streekschool voor voortgezet avondonderwijs ZuidoostFriesland”. 1976.
Zie het archief 1977-1986, nr. 3454.

1545a

Raadsbesluit met bijlagen tot vaststelling van de afvloeiingsregeling voor 1 omslag.
het personeel van de gemeentelijke scholen voor voortgezet onderwijs.
1976, 1995 (datum intrekking).

2.2.12.2.
2.2.12.2.1.

Cultuur.
Culturele Raad.
N.B.1 De Culturele Raad, ingesteld in 1963, functioneerde in eerste
instantie als overkoepelend orgaan dat adviezen uitbracht en initiatieven
nam voor culturele activiteiten voor de gehele gemeente. Zij had geen
eigen budget. Begin 1974 namen de leden van de commissie beeldende activiteiten collectief ontslag. Er zou sprake zijn van te gering
enthousiasme en voortdurende bevoogding door de gemeentelijke
overheid, gepaard gaand met een financieel gebrek aan mogelijkheden.
De overige commissies bleven wel bestaan. Een en ander had gevolg
dat de gemeenteraad in 1975 een verordening vaststelde, gebaseerd op
artikel 61 van de gemeentewet. Dat hield in dat de Culturele Raad een
zelfstandige raad werd met een eigen begroting. Via deze begroting
kreeg de Raad tevens de beschikking over een fonds waarover naar
eigen goeddunken kon worden beschikt. De Culturele Raad heeft tot
1994 bestaan.
N.B. 2 Het secretariaat van de Culturele Raad bevond zich op het
gemeentehuis. Dit zal de oorzaak geweest zijn dat na 1966 vermenging
optrad tussen de archieven van de Culturele Raad en het Bestuursarchief. Het overgrote deel der stukken is in dit laatste archief te vinden.
Het was echter ondoenlijk om de dossiervorming over te doen, splitsing
zou bovendien de duidelijkheid ook niet ten goede komen. Alleen voor
sommige stukken uit de periode 1966-1976 behoeft men daarom nog
het eigen archief van de Culturele Raad te raadplegen.

1546-1547

Stukken betreffende de benoeming van de leden en de samenstelling
van de nieuwe Culturele Raad.
1966-1976.
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2 omslagen.

1546.
1547.

1548-1549

Benoeming bestuursleden en overzichten samenstelling commissies uit
de Culturele Raad, 1966-1973.
Collectief ontslag van de leden Commissie Beeldende Activiteiten,
herbenoeming leden en samenstelling van de nieuwe Culturele Raad,
1974-1976.
Notulen en vergaderstukken.
1966-1976

-.
1548.
1549.

2 omslagen.

1966-1972.
Zie het archief van de Culturele Raad.
1973-1975.
1976.

1550

Stukken betreffende de verrichte activiteiten evenals de financiën.
1966-1976.

1 pak.

1551

Organisatieverordening met bijlagen 1971 en stukken betreffende de
voorbereiding en vaststelling van de nieuwe Verordening, regelende de
taak en de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van de
Culturele Raad.
1971-1975.

1 omslag.

1552

Jaarverslagen.
1971-1976.

1 omslag.

2.2.12.2.2.

Kunst en cultuur. Historie. Bibliotheken. Archeologie.

1553

Stukken betreffende de “Geakunde-kommisje Tietsjerksteradiel” van D. 1 omslag.
Franke en de instelling van de Commissie Heemkunde ten behoeve van
het heemkundeonderwijs op de scholen.
1966-1967, 1976.
N.B. Zie voor de opzet en uitwerking van de educatieve diaseries van de commissie
Heemkunde het archief 1977-1986 (Culturele Raad).

1554

Stukken betreffende het aangaan van een gemeenschappelijke regeling 1 omslag.
betreffende de subsidiering van het de Stichting Frysk Orkest en
stukken betreffende de eerste subsidieverlening.
1966-1971.

1555

Stukken betreffende de instelling van de “Stichting Cultureel Fonds
N.T.F.” en het behandelen van verzoeken om bijdragen van diverse
gegadigden.
1966-1974.

1 omslag.

N.B. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de N.V. Thermo-Chemische
Fabrieken werd door de Raad van bestuur een bedrag van fl. 50.000, - beschikbaar
gesteld ten dienste van culturele doeleinden in deze gemeente. Ter uitvoering van deze
opdracht werd in 1968 een stichting opgericht, de “Stichting Cultureel Fonds N.T.F.”

1556-1557

Stukken betreffende de exploitatie van de openbare bibliotheek.
1966-1976.
N.B. zie tevens het archief van de Stichting Openbare Bibliotheek Bergum.

1556.

Garantie geldlening, correspondentie betreffende de bibliobus,
uitbreiding van de bibliotheek en het treffen van lectuurvoorzieningen op
school en recreatieterreinen, 1966-1973.
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2 omslagen.

1557.

Het verstrekken van subsidie en een overzicht van het investerings- en
exploitatieoverzicht van het filiaal Hurdegaryp en de Bibliobus, 19671976.

1558

Stukken betreffende archeologisch onderzoek in de gemeente.
- vondsten uit stenen tijdperk bij het uitgraven van de Burgumer
ijsbaan.
- Resten van een 3e eeuwse nederzetting aan de Aldemiede te
Suwâld.
- Middeleeuwse woonplaats aan de Stûkloane nabij Garyp.
- Archeologische vondsten op een perceel in het buurtschap “De
Lytse Geast”.
- Vondst van een stenen bijl door de gebroeders Van der Heide
nabij de centrale te Burgum.
- Opgravingen langs de zuidkant van het Burgumer Mar, ten
westen van Eastermar.
1967-1973.

1559

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
1 omslag.
met de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel en Kollumerland voor
het oprichten, exploiteren en instandhouden van de streekmuziekschool
De Wâldsang, wijziging hiervan en benoeming van de bestuursleden.
1970-1976.

1560

Dossier inzake het verlenen van subsidie aan R. Visser voor de uitgave
van het boek “De adel in de Trynwâlden”.
1971-1975.

1 omslag.

1561

Dossier inzake het voeren van overleg met de Fryske Akademy en
auteur Dr. Y.N. Ypma over de uitgave betreffende de geschiedenis van
Tytsjerksteradiel.
1971-1975 en z.j.

1 omslag.

1562

Dossiers inzake het voeren van (geen) overleg met G. Elzinga, 1 omslag.
conservator van het Friesch Museum te Leeuwarden, met betrekking tot
verschillende
opgravingen,
oudheidkundige
vondsten
en
geschiedkundige gegevens.
- onderzoek naar het huis Walsdorf te Burgum.
- Opgravingen nabij de Kloosterlaan te Burgum op de terreinen
van het v.m. Berchklooster, waarbij men ook resten vernielde.
- Oudheidkundige vondsten bij de zandwinput in Tytsjerk.
- Verslag van de opgravingen naar de verdwenen kerk aan de
Zomerweg te Hurdegaryp.
- Ondeskundig graafwerk ter plaatse van het v.m. “Heerma State”
te Ryptsjerk.
1971-1976; met situatietekening en reconstructietekening (kerk H’ryp).

1563

Staten van kunstwerken aangekocht op grond van de Sociale Regeling
Kunstopdrachten en de Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR).
1972-1976.
N.B.1 De Beeldende Kunstenaarsregeling wilde beeldende kunstenaars die over
onvoldoende middelen van bestaan beschikken, in staat stellen in hun beroep door te
werken. De bedoeling hierbij was, het scheppend vermogen en de vaktechnische
bekwaamheid van de kunstenaar in stand te houden en waar mogelijk te ontwikkelen en
de kans tot verwerving van inkomsten uit het kunstenaarsberoep te vergroten.
N.B.2 Er zijn kunstwerken aangekocht of overgedragen van de volgende kunstenaars:
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1 omslag.

1 omslag.

J.M. de Vries, D. van Kampen, A. Dolstra, W.P. Berga en J. Mes.

1564

Dossier inzake de vaststelling van de subsidieregeling amateurtoneelverenigingen.
1973, 1975.

1 omslag.

1565

Dossier inzake het verlenen van garantie aan de Culturele Raad en de
Openbare Bibliotheek te Burgum inzake de organisatie van een
expositie over leven en werk van Tsjibbe Gearts van der Meulen in het
kader van de herdenking van zijn 150e geboortejaar.
1974-1975

1 omslag.

1566

Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan het Nationaal
Beiaardmuseum over de in de Tweede Wereldoorlog geroofde luidklokken van de kerken te Jistrum en Oentsjerk.
1975.

1 omslag.

2.2.12.3.

Monumenten, molens en landgoederen.

1567

Dossiers inzake het verlenen van medewerking voor de restauratie,
herstel, inrichting en ingebruikneming van de korenmolen aan het
Mounepaed 3 te Sumar.
1964-1976; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1568

Dossier inzake het bemiddelen in het verzoek van J. Martens om
vergunning te kunnen verkrijgen tot het verbouwen van de “Klinze” te
Aldtsjerk.
1966-1967; met 4 tekeningen van het landhuis.

1 omslag.

1569

Dossiers inzake het verstrekken van subsidies voor de kosten van herstel, 1 omslag.
en restauratie van de watermolens in de Wynserpolder te Wyns, in de
polder te Aldtsjerk en de molen Alddiel 2a te Tytsjerk.
1966-1977.

1570

Dossiers inzake het voeren van overleg over de verplaatsing van
1 omslag.
molens te Ryptsjerk. Bevat:
- Het niet verlenen van medewerking aan het plan van B. den
Oudsten om de molen in de Ryptsjerksterpolder te verplaatsen
naar de Sierdswiel.
- Verplaatsing van de nabij “Wielzicht” te Ryptsjerk staande
spinnekopmolen naar “De Kleine Wielen” en het verstrekken van
subsidie voor de restauratie.
- Verplaatsing van de nabij “Wielzicht” te Ryptsjerk gelegen
Tjaskermolen naar Augustinusga in de gemeente Achtkarspelen.
1966-1977.

1571

Lijst van rijksmonumenten in deze gemeente met aanvullingen en
1 omslag.
correspondentie over afvoer van de monumenten Schoolstraat 73 en 75
te Burgum; E.M. Beimastraat 25 te Eastermar; De Singel 22, Garyp en
molens te Ryptsjerk.
1969-1976.
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1572

Dossier inzake de toekenning van subsidie aan P.E. Hutte voor
restauratie van het pand Zuiderend 31-33 (“Bakkershuis”) te Suwâld.
1969-1970; met tekening.

1 omslag.

1573

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de restauratie van de 1 omslag.
Nederlandse Hervormde kerk aan de Canterlandseweg te Gytsjerk.
1969-1972; met tekening en 9 foto’s.

1574

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de
subsidiering en instandhouding van de monumentale panden E.M.
Beimastraat 46 en Zwarteweg 2 te Eastermar; Easterein 25 te Garyp;
Schoolstraat 59 te Jistrum en Greate Buorren 51 te Sumar.
1969-1977; met tekening Schoolstraat 59, Jistrum.

1575

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de restauratie van de 1 pak.
kerk met toren van Oentsjerk.
1969-1978; met 20 foto’s en 2 interieurtekeningen.

1576

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over het verlenen
van subsidie in de restauratie van het orgel en de klokkenstoel van de
Nederlands Hervormde Gemeente van Tytsjerk en van de restauratie
van de kerktoren van Earnewâld.
1970-1973.

1 omslag.

1577

Vergunningen door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verleend
voor de verbouw van het pand Schoolstraat 77-79 te Burgum,
Schoolstraat 6-8 te Jistrum en de boerderij Wyns 28.
1970-1972, 1975-1976; met tekening Wyns 28.

1 omslag.

1578

Dossier inzake het niet verlenen van medewerking m.b.t. het verzoek van 1 omslag.
de “Vereniging voor Dorpsbelangen Bergum” om het wâldhúske
Bulthuissingel 5 te behouden.
1971; met kaart.

1579

Opmetingstekening van de 13e eeuwse bakstenen toren aan de
Torenlaan 11 te Eastermar, schaal 1:50; deels ingekleurd.
Opgemaakt 1972, augustus.

1580

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de restauratie van de 1 pak.
Nederlands Hervormde Kruiskerk met toren te Burgum.
1972-1977; met tekeningen.

1 omslag.

1 blad.

N.B. Dit betrof vnl. funderingsverbeteringen en herstelwerkzaamheden van het
orgelbalkon.

1581

Stukken betreffende de restauratie van de toren, kerk en interieur van
de kerk te Wyns.
1972-1978; met 3 tekeningen en 10 foto’s.

1 omslag.

1582

Dossier inzake de voorgenomen verplaatsing van het monument voor
oud minister wijlen Ds. Talma.
1973; met 2 situatietekeningen.

1 omslag.

N.B. De afwikkeling ontbreekt. Het borstbeeld is uiteindelijk verplaatst naar het
plantsoentje aan de voorkant van het gemeentehuis.

1583

Rapport “Om het gezicht van Friesland”, over de bescherming van het
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1 deel.

karakteristieke uiterlijk van stad en dorp met daarin foto’s van een
“waldhúske” te Oentsjerk (actie dokter Klarenbeek) en de
diaconiewoninkjes op de hoek van het Tsjerkepaed te Garyp.
1975
1584

Nota van notaris W.J. Nijenhuis over het buiten Poelsicht aan de Rinia
van Nautaweg te Gytsjerk alsmede de wijze waarop dit buiten ten
verkoop wordt aangeboden.
1975, augustus; met plattegrond en situatietekening.

1 deel.

1585-1587

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de restauratie van de 3 omslagen.
kerktoren, de westgevel en het baarhuisje van de Nederlands
Hervormde Kerk te Aldtsjerk.
1975-1980; met tekeningen en foto’s.
N.B. Zie voor de restauratie van het schip en koor van de kerk het archief 1977-1986.

1585.
1586.
1587.

Voorbereiding, keuze aannemer, besluiten bestuur, werkverslagen en
verantwoording van de restauratie, waarbij vele foto’s; 1975-1977.
Tekeningen, blad 1-7 en 11-16; 1975-1977.
Subsidiering en financiële afwikkeling, 1976-1980.

2.2.12.3.1.

Landgoed Stania State.
N.B. Stania State is een buitengoed met het daarbij behorend park en bos
aan de Rengersweg te Oentsjerk. Door de diversiteit in het gebruik als
recreatief-, cultureel- en pedagogisch centrum heeft Stania State in de
archieven van de gemeente altijd een eigen plekje gehad. Om de
vroegere ordening te respecteren, worden de stukken ook hier
ondergebracht in een eigen rubriek. Voor de stukken van de Stichting
Stania State raadplege men de gedeponeerde archieven.

1588

Stukken betreffende het treffen van voorzieningen ter verbetering van
de accommodatie en parkeerterrein.
1966-1971; met 4 tekeningen.

1 omslag.

1589

Stukken betreffende de benoeming van bestuursleden van de Stichting
Stania State.
1971, 1975.

1 omslag.

1590

Dossier inzake het voeren van overleg over de bestemming en gebruik
van Stania State en de uiteindelijke verhuur aan het stedenbouwkundig
bureau Vegter-Vijn.
1973-1977; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1591

Stukken betreffende het aanbrengen van een verbindingsgang tussen
de theeschenkerij en de eetzaal, alsmede het aansluiten van het
gebouw op de riolering in de Rengersweg.
1974-1976; met 4 tekeningen.

1 omslag.

2.2.12.4.

Natuur- en landschapsschoon.

1592

Dossiers inzake het behandelen van aanvragen van diverse personen
om te mogen bouwen in beschermd natuurgebied te Earnewâld en
Eastermar.
1965-1967; met kaart en 3 tekeningen.
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1 omslag.

1593

Dossiers inzake het bemiddelen in de aanvragen namens Ir. F.J. Philips 1 omslag.
voor de verbouw van de zomerwoning, de bouw van een schiphuis en
het aanbrengen van walbeschoeiing in het beschermde natuurgebied
“De Groene Deken” te Earnewâld.
1966-1967; met bouw- en situatietekeningen.

1594

Dossier inzake de wijziging van de Verordening op de (hout)wallen in de
gemeente.
1966-1967.

1 omslag.

1595

Naamlijst van natuurgebieden in de gemeente en een overzicht van de
in de gemeente aanwezige bospercelen.
1966, 1968.

1 omslag.

1596

Stukken betreffende het gemeentelijke standpunt en beleid inzake de
illegale bouwsels in het natuurgebied aan de Sierdswiel.
1966-1973: met (kadastrale) kaartjes.

1 omslag.

1597

Dossiers inzake het tot wederopzegging verlenen van ontheffingen van
het verbod van de Verordening Landschapsschoon Merengebied voor
het innemen van ligplaatsen voor woonschepen aan mevr. G. BakkerKoolstra, S. Keizer, E. Meerding, G. van der Molen, H.J. de Roos, S.
Schuil en K.L. de Vries.
1966-1977; met tekeningen en kaarten.

1 omslag.

1598-1599

Dossiers inzake het verlenen van advies aan Gedeputeerde Staten over 2 omslagen.
ontheffingen van het verbod van de Verordening Landschapsschoon
Merengebied aan diverse personen.
1965-1977; met tekeningen en (kadastrale) kaarten.
1598.
1599.

Behandeling verzoeken om ontheffing voor walbeschoeiingen en
steigers c.a., 1965-1977.
Ontheffingen voor het innemen van ligplaatsen, 1966-1977.

1600

Stukken betreffende het verlenen van subsidie aan It Fryske Gea” ten
behoeve van de organisatie van natuurbeschermingswerkkampen te
Earnewâld.
1968-1976; met 2 kaartjes.

1 omslag.

1601

Dossier inzake het verlenen van toestemming aan S. Boskma,
Stateheide 8 te Noardburgum om de poel gelegen naast zijn woning te
mogen dempen met zand op zwarte grond.
1969.
N.B. Het verzoek om de poel te dempen met industrievuil werd niet toegestaan.

1 omslag.

1602

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de aanleg en
exploitatie van een hertenkamp in het park bij bejaardencentrum
“Eeburght” te Burgum.
1969-1975; met 5 tekeningen.

1 omslag.

1603

Dossiers inzake het instandhouden en herstellen van boomwallen en
het behandelen van bezwaren over het kappen van bomen, waaronder
het sparen van de zgn. Wilhelminaboom in de bocht van de Van
Sminiaweg te Aldtsjerk.
1969-1976 met 6 foto’s (boomwal J. van der Meerweg) en tekeningen.

1 omslag.
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1604

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de opslag van
1 omslag.
baggerspecie uit het park rondom Nieuw Heemstra State op voorwaarde
van openstelling van het park voor het publiek.
1971; met plankaart en kadastrale kaart.

1605

Dossiers inzake het treffen van voorzieningen in het park rondom
“Eeburght” en ter weerzijden van de Rijksweg 43a (= Ridder Huyssen
van Kattendijkeweg), de aanleg van plantsoenen op “De Poel” te
Burgum en bij het Hoeksterpaed te Hurdegaryp.
1971-1976; met 4 (situatie)tekeningen.

1 omslag.

1606

Stukken betreffende de bescherming van de laatste pingo’s in de
gemeente.
1971, 1976; met 2 overzichtskaartjes van pingo’s.

1 omslag.

---

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de inventarisatie van
cultuurhistorische voetpaden in de gemeente.
1972, 1977,1981; met kaarten.
Zie het archief 1977-1986.

1607

Dossiers inzake het verlenen van medewerking om de oude treurbeuk
1 omslag.
aan de Schoolstraat 59 en de oude kastanjeboom in de tuin van Glinstra
State te Burgum te behouden.
1974-1976.

1608

Stukken betreffende het vaststellen van de Verordening op het behoud
van het specifieke karakter van openbare waterwegen met daarbij
behorende oevers en op de bescherming van het milieu, alsmede
stukken betreffende de uitvoering van de verordening (o.m.
inventarisatie ligplaatsen pleziervaartuigen).
1975-1976; met kaarten en kadastrale kaart Aldtsjerk.

1 omslag.

N.B. Bovengenoemde verordening werd in samenwerking met de gemeenten
Smallingerland en Idaarderadeel opgesteld. Alleen in deze gemeente is de verordening
echter in werking getreden. Men achtte het nodig deze verordening op te stellen daar
een van de doelen van het milieubeleid in deze gemeente het afremmen en
terugdringen van de wildgroei in de watersport was. Daar Provinciale Staten een
soortgelijke verordening vaststelden, is de gemeentelijke verordening maar voor korte
tijd in werking geweest.

1609

Gemeentelijke besluiten om tot wederopzegging ontheffingen van de
Ligplaatsenverordening pleziervaartuigen te verlenen aan diverse
personen.
1976; met kadastrale kaartjes.

2.2.12.5.

Herdenkingen. Eervolle onderscheidingen.

1610

Dossiers inzake het beschikbaar stellen van bedragen voor schoolkinde- 1 omslag.
ren voor het vieren en herdenken van belangrijke gebeurtenissen
aangaande het Koninklijk Huis.
1962-1967.

1611

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan de Commissaris 1 pak.
der Koningin in verband met het verlenen van koninklijke onderscheidingen.
1965-1976.
N.B. Deze stukken zijn op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 niet openbaar tot
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1 omslag.

het jaar 2027.

1612

Stukken betreffende het organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking (4 1 omslag.
mei) en de viering van de Bevrijdingsdag (5 mei).
1966, 1968-1971, 1975.

1613

Dossiers inzake het verlenen van medewerking om voor diverse personen 1 omslag.
een onderscheiding te verkrijgen voor het redden van de drenkelingen F.
Jongsma en P. van der Zwaag.
1967, 1975-1976; met situatietekening.

1614

Dossier inzake de vergeefse poging om voor de Rederijkerskamer
“Maria Tesselschade Roemer Visscher” te Hurdegaryp ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan in 1970 het predikaat “Koninklijke” te
verkrijgen.
1968-1969.

1 omslag.

1615

Stukken betreffende de viering van het veertigjarig jubileum van de
zestienkwadraatklasse (zeilen) en het eerbetoon aan de ontwerper van
de BM’er, wijlen Hendrik Bulthuis.
1971.

1 omslag.

1616

Afschrift van een brief aan het Hoofd Bescherming Bevolking te
Leeuwarden met het verzoek om aan Gjalt de Vries te Garyp de
onderscheiding van 10 jaar trouwe dienst toe te kennen als
redder/brandwacht van de Reddingsdienst PTT te Burgum, met bijlage.
1976.

2 stukken.

2.2.12.6.

Sport en lichamelijke opvoeding.
N.B. Zie voor stukken betreffende de Gemeentelijke Sport- en
Recreatiedienst en/of Gemeentelijke Sport- en Recreatieraad de rubriek
2.1.2.5.4.

1617

Stukken betreffende het instellen van regelingen voor het gebruik van
de sportterreinen en kleedgelegenheden, evenals de clubgebouwen.
1964-1975.

1618

Stukken betreffende de instelling van een commissie van advies voor
1 omslag.
het beheer van de sportvelden en de daarbij behorende kleedgebouwen
en benoeming van de leden.
1966-1967.

1619

Stukken betreffende de benoeming van leden van de Commissie voor
de lichamelijke opvoeding en de werkzaamheden van deze commissie.
1966-1975.

1 omslag.

1620

Dossier inzake de uitslag van de door de heer B.W. Nicolay onder de
bevolking van de Trynwâlden gehouden enquête over de plaatselijke
behoeften betreffende lichamelijke opvoeding en sport.
1970.

1 omslag.

1621

Sportnota met overzicht van de nog te treffen voorzieningen alsmede
een globale raming van kosten verbonden aan de realisering hiervan.
1975.

1 omslag.

124

1 omslag.

2.2.12.6.1.

Gymnastiekgebouwen en sporthallen.
N.B. De primaire ordening is hier op alfabetische volgorde van plaats.

1622-1624

Dossiers inzake de medewerking aan de bouw en eerste inrichting van de 3 omslagen.
tweede gymnastiekzaal aan de Markt 50 te Burgum.
1965-1976; met tekeningen.
1622.
1623.
1624.

Plan inrichting, aanbesteding en gunning, 1965-1966; met tekening
indelingsplan.
Bouw en opening van de sporthal, 1966-1967; met bouwtekeningen.
Aanschaf van sportbenodigdheden, het aanbrengen van belijning en het
maken van reclame, 1967-1976; met indelingstekeningen.

1625

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de verbetering van 1 omslag.
de sportzaal aan de Freerk Bosgraafstraat te Burgum en het treffen van
verschillende voorzieningen.
1967-1969, 1975-1976.

1626

Dossier inzake de bouw en eerste inrichting van het derde
1 omslag.
gymnastieklokaal van Burgum aan de Burgemeester Van Panhuyslaan.
1968-1971; met tekeningen.

1627

Dossier inzake de besluitvorming m.b.t. de uitbreiding van de sportzaal
te Eastermar met berg- en kleedruimten.
1976; met een bestektekening.

1 omslag.

1628

Dossier inzake de bouw en eerste inrichting van het nieuwe
gymnastieklokaal aan ’t Hôf 102 te Eastermar.
1976-1978; met tekeningen.

1 omslag.

1629

Stukken betreffende het sluiten van een overeenkomst voor onbepaalde 1 omslag.
tijd met het bestuur van de Stichting Dorpshuis Garijp over het
uitbesteden van het schoonmaakonderhoud van het gymnastieklokaal
c.a. aan de Greate Buorren te Garyp.
1973.
N.B. Zie voor het dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw en eerste
inrichting van het gymnastieklokaal en een kleedgelegenheid ten behoeve van de
veldsporten, 1969-1976; met tekeningen de inventarisnummers 1388-1393..

1630

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw en eerste
inrichting van het gymnastieklokaal aan de W. Dijkstrastrjitte 37 te
Gytsjerk.
1972-1976; met tekeningen.

---

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de stichting en
verbetering van het Dorpshuis annex gymnastieklokaal “De Schalmei”
aan de Van Weerden Poelmanstraat 1 te Hurdegaryp.
1966-1975; met 3 tekeningen.
Zie de inventarisnummers 1395-1396.

1631

Stukken betreffende het treffen van voorzieningen in het
gymnastieklokaal te Jistrum.
1968-1970; met tekening.
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1 omslag.

1 omslag.

----

Stukken betreffende de exploitatie als dorpshuis “De Balstien”, met
gymnastiekaccommodatie aan de Van Cronenburgweg te
Noardburgum.
1966-1976.
Zie inventarisnummer 1399.

1632

Dossiers inzake de verbetering van de inrichting van het
gymnastieklokaal te Oentsjerk i.v.m. huisvesting van een schoolklas.
1966.

1 omslag.

1633

Dossier inzake de bouw en eerste inrichting van het nieuwe
gymnastieklokaal aan de Kn. Wytzeswei te Sumar.
1976-1977; met tekeningen.

1 omslag.

1634-1636

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw en
inrichting van het gymnastieklokaal met bijbehorend kleedgebouw aan
de Rijksstraatweg 21 te Tytsjerk.
1972-1976; met tekeningen.

3 omslagen.

1634.
1635.
1636.

Voorbereiding, bouwvergunning, gunning, inrichting en oplevering van
het gymnastieklokaal, 1973-1976,
Tekeningen, voorwaarden en beschrijving van het gymnastieklokaal,
1972-1975.
Bouw kleedgebouw met kantine en aanleg parkeerterrein met
voetpaden, 1974-1976.

2.2.12.6.2.

Sportterreinen.
N.B. De primaire ordening is hier op alfabetische volgorde van plaats.

1637-1640

Dossiers inzake de uitbreiding, gebruik en verbetering van het
sportcomplex “Koningsland” aan de Burg. Lohmanlaan te Burgum.
1966-1976; met tekeningen en kadastrale kaarten.
1637.
1638.
1639.
1640.

1641-1643

Overdracht sportvelden, aanbrengen van voorzieningen, exploitatie en
verbetering, 1966-1976; met tekeningen.
Plaatsing van een clubgebouwtje op het sportterrein ten behoeve van de
postduivenvereniging “Fleanwille” te Burgum, 1971-1973.
Uitbreiding van het kleedgebouw, 1973-1974; met tekeningen.
Uitbreiding van het sportcomplex met een parkeerterrein en twee
speelvelden, 1973-1978; met kadastrale kaarten en tekeningen; pak.
Dossiers inzake de aanleg, uitbreiding en gebruik van het nieuwe
sportveldencomplex “Burgerkamp” aan ’t Hôf en gebruik van het oude
korfbalveld aan de Grote Hornstweg te Eastermar.
1966-1977; met tekeningen.

1641.

1642.

Voorbereiding van de aanleg van een nieuw sportterrein t.b.v. de
korfbalvereniging D.O.W., oprichting van de voetvalvereniging
“Eastermar” en het tijdelijk gebruik door deze vereniging van het oude
korfbalveld aan de Grote Hornstweg, 1966-1972 .
Aanleg twee voetbalvelden, oefengelegenheden, diverse voorzieningen
en verbetering van het bestaande korfbalveld, 1975, 1977; met kaart.
N.B. Er ontbreken vele stukken, alleen een raadsbesluit, kostenraming en een afschrift
van een advies van Gemeentewerken over de aankoop van grond zijn aanwezig.

1643.

3 omslagen,
1 pak.

Bouw kleedgebouw, 1975-1976; met tekeningen.
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3 omslagen.

Dossiers inzake verbetering en gebruik van het sportterrein te Garyp,
alsmede aankoop van grond van A. Plantinga ten behoeve van de
uitbreiding van het sportterrein.
1967-1976; met tekeningen.

1644

1 omslag.

N.B. Zie voor de uitbreiding van het sportterrein het archief 1977-1986.

1645-1647

Dossiers inzake aanleg, gebruik en verbetering van het
sportveldencomplex De Warren te Hurdegaryp en bouw van een
kleedgebouw met kantine.
1968-1977; met tekeningen.
1645.
1646.
1647.

1648-1649

3 omslagen.

Aanleg, gebruik en verbetering, 1968-1976; met tekening.
Bouw kleedgelegenheid met kantine, 1970-1971; met tekeningen.
Uitbreiding van het kleedgebouw, 1975-1977; met bestektekening.
Dossiers inzake uitbreiding, gebruik en verbetering van het sportterrein 2 omslagen.
en bouw van een kleedgebouw aan de Fjildwei te Jistrum.
1970-1976; met tekeningen en kadastrale kaarten.

1648.
---.
1649.
1650-1651

Verbetering verlichting oefenhoek en aanbrengen afrastering langs het
speelveld, 1970, 1974.
aankoop van grond ten behoeve van de uitbreiding van het sportterrein
nabij de Joost Wiersmaweg van de Diaconie der Hervormde Gemeente
te Jistrum, 1975-1976: zie dossier 231.
Bouw en gebruik kleedgebouw en aanleg toegangsweg met
parkeerterrein, 1975-1976; met tekeningen en kadastrale kaarten.
Dossiers inzake de uitbreiding en het plaatsen van voorzieningen van
het sportterrein aan de Dokter Ypeylaan te Noardburgum.
1966-1976; met tekeningen en kadastrale kaartjes.

1650.
1651.

1652-1653

Bouw en verbouw (vergroting) van het clubgebouw en verbouw en
uitbreiding van het kleedgebouw, 1966-1973; met tekeningen.
Uitbreiding van het sportterrein met een speelveld en aankoop van de
benodigde grond van de N.V. Waterleiding Friesland, 1973-1976; met
kadastrale kaartjes.
Stukken betreffende de overname van de sportterreinen en opstallen
van de stichting “Stifting Sportterreinen Trynwâlden” te Oentsjerk.
1965-1974; met tekeningen.

1652.
1653.

1654-1655

1 omslag, 1
katern.

Moeilijkheden betreffende de exploitatie door de stichting, overdracht
van de sportaccommodatie aan de gemeente, 1965-1974.
Hypotheekboekje verstrekt door de Coöperatieve Voorschot- en Spaarbank “Trynwâlden” G.A. te Oentsjerk met de hypotheekschuld van de
stichting Sportterreinen Trynwâlden, 1956-1968; katern.
Dossiers inzake de uitbreiding, gebruik en verbetering van het
sportcomplex te Oentsjerk.
1969-1976; met tekeningen.

1654.

2 omslagen.

Gebruik, verbetering alsmede uitbreiding van het sportveldencomplex,
waarbij aankoop van de benodigde grond van de Pastorie der
Hervormde Gemeente Oenkerk, 1967-1976.
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2 omslagen.

1655.
1656-1657

Bouw en gebruik nieuwe kleedgelegenheid met kantine, 1972-1974.
Dossiers inzake de verbetering, uitbreiding en gebruik van het
sportterrein te Ryptsjerk.
1965-1976; met tekeningen en kadastrale kaart.

1656.
1657.
----.

2 omslagen.

Verbetering en uitbreiding van het sportterrein, verbetering van de
kleedgelegenheid, 1965-1975; met tekeningen en kadastrale kaarten.
Plaatsing noodkantine, bouw en gebruik kleedgebouw annex kantine,
1975-1977; met bestek- en situatietekening.
Plan voor de aanleg van een toegangsweg en parkeerterrein naar het
sportveld, 1975-1984, zie hiervoor het archief 1977-1986.

1658

Dossiers inzake de uitbreiding en verbetering van het sportveldenterrein 1 omslag.
met kleedgebouw te Sumar en overname van de ingebruikgeving en
onderhoud van dit complex.
1967-1976; met tekeningen kleedgebouw.

1659

Dossier inzake het verlenen van medewerking voor de aanleg van een
sportterrein aan de Kerkbuurt te Suwâld alsmede de aankoop van de
benodigde grond van de eigenaren en het sluiten van een
huurkoopovereenkomst met J. de Vries.
1973-1977; met situatietekeningen.

1 omslag.

N.B. Zie voor realisatie van het sportterrein het archief 1977-1986.

1660

Dossier inzake de aanleg van een nieuw sportcomplex aan de
Toutenburgleane te Tytsjerk alsmede het verlenen van toestemming
aan de K.C. Tietjerk om terreinverlichting aan te brengen.
1973-1976; met 2 situatietekeningen.

1 omslag.

1661

Dossier inzake de aanleg van een korfbalveld te Wyns en aankoop van
de benodigde grond van mevr. E.G. Tjoelker-de Vries, 1969-1972; met
kadastrale kaarten en situatietekeningen.

1 omslag.

2.2.12.6.3.

Zwem- en watersport.
N.B. Zie tevens de rubriek 2.1.2.5.5. Overige diensten en bedrijven.

1662

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het plan voor de
bouw van een overdekt instructiebad aan de Tjalling H. Haismastraat 1 te
Burgum.
1965-1975; met tekeningen.

1 omslag.

N.B. Zie voor de uitvoering van het plan dat resulteerde in de bouw van een overdekt
zwembad, het archief 1977-1986.

1663-1664

Dossiers inzake medewerking aan de verbouw en exploitatie van het
zwembad aan de Tjalling H. Haismastraat 1 te Bergum.
1966-1971; met 2 tekeningen
1663.
1664.

Treffen van diverse voorzieningen en herstelwerkzaamheden, 19661971; met tekening.
Aanleg van een installatie voor de verwarming van het zwemwater en
de aanleg van een peuterbassin,1967-1969; met tekening.
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2 omslagen.

1665-1669

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de bouw van het
openluchtzwembad aan de Rinia van Nautaweg te Gytsjerk.
1970-1976; met tekeningen.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.

Voorbereiding, aankoop van de benodigde grond van L. Leistra en
aanvraag van subsidie bij de Provinciale Commissie voor de
Werkgelegenheid in Friesland, 1970-1973; pak.
Planvorming, aanvraag goedkeuring, 1973-1974.
Besluitvorming in de gemeenteraad en verlening van de
bouwvergunning, 1974-1975.
Bestek, tekeningen, aanbesteding en gunning, 1973-1975.
Bijdrage van de bevolking van Gytsjerk aan het zwembad, naamgeving
en opening, 1975-1976.

1670

Dossier inzake het verlenen van vergunning en het verstrekken van
geldelijke middelen aan de Stichting Rekreatieve Voorzieningen Garyp
voor het exploiteren van een openbare zweminrichting, gelegen achter
het dorpshuis te Garyp.
1975-1976; met 4 tekeningen en een plattegrond.

2.2.12.6.4.

IJssport.

1671-1672

Dossier inzake de aanleg van een nieuwe ijsbaan in de wijk Burgum
Zuid-West, ten zuiden van rusthuis “Eeburght”.
1960-1968; met 6 tekeningen.
---1671.
1672.

1 pak, 4
omslagen.

1 omslag.

2 omslagen.

Aankoop van de benodigde grond van J. Kloppenburg en K.W. van der
Meulen, 1960-1965; met kaarten.
Zie het archief 1949-1965, inventarisnummer 1539.
Aanleg van de nieuwe ijsbaan en aankoop van de “IJsclub Bergum” van
de oude ijsbaan gelegen in het plan Bergum-Z.O. (Kûpersstrjitte), 19661968.
Bouw van een clubgebouwtje en aanleg verlichting t.b.v. de nieuwe
ijsbaan, 1967-1968.

1673

Stukken betreffende het voeren van overleg over de exploitatie van
ijsbanen te Earnewâld, Jistrum, Ryptsjerk en Sumar.
1966-1972, 1976; met tekeningen.

1674

Stukken betreffende de aanleg van een wandel/speelpark met ijsbaan te 1 omslag.
Gytsjerk, ruiling met L. Leistra, waarbij de gemeente de grond waarop
de ijsbaan is gelegen verkrijgt en exploitatie van de ijsbaan aan de Rinia
van Nautaweg.
1967-1976, met (kadastrale) kaarten en tekeningen.

1675

Dossiers inzake het verstrekken van subsidie aan de IJsclub
“Oostermeer”, IJsvereniging “Ysnôcht” te Garyp en IJsclub “Oudkerk”
voor het treffen van maatregelen ter verbetering van hun ijsbanen.
1967-1968, 1971-1976.

1 omslag.

1676

Stukken betreffende de exploitatie van de oude ijsbaan aan de
Zevenhuisterweg en aanleg van de nieuwe ijsbaan aan de
Veldmansweg te Noardburgum.
1970-1976; met 3 tekeningen.

1 omslag.
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1 omslag.

1677

Dossier inzake de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
betreffende subsidiëring van de stichting Noord-Nederlandse
kunstijsbaan te Heerenveen.
1971.

1 omslag.

N.B. In 1986 is besloten om tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling over te
gaan.

1678

Dossier inzake het aanleggen van een ijsbaan met verlichting in en
rondom het zgn. “Koopmansbosje” te Hurdegaryp.
1972-1976, met (kadastrale) kaarten en tekeningen.

1 omslag.

2.2.12.6.5.

Overige sporten.

1679

Stukken betreffende de oprichting van de vereniging “Judoclub Bergum” 1 omslag.
en het verstrekken van subsidie aan deze vereniging en aan de
“Sportvereniging Noordbergum, afdeling Judo”.
1969-1970, 1974.

1680

Dossiers inzake de uitbreiding van de tennisbanen van tennisvereniging 1 omslag.
“Galefjild”te Hurdegaryp, bouw van een kleedgebouw/kantine en de
financiering van deze activiteiten.
1969-1978; met tekeningen.
N.B. Zie voor de aanleg van de twee tennisbanen nabij het “Gaeleslotsje” te
Hurdegaryp, 1963-1968: het inventarisnummer 1517 in het archief 1949-1965.

1681

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het verzoek
van de “Himbo” om twee springschansen voor het fierljeppen op een
gedeelte van het jachthaventerrein aan de Oosterse Hei te Burgum te
mogen bouwen alsmede de exploitatie daarvan.
1970-1971, 1975-1976; met 3 tekeningen.

1 omslag.

1682

Stukken betreffende de subsidiering van de Landelijke rijverenigingen
op het gebied van de paardensport: “Trynwâlden e.o.” te Gytsjerk, “De
Marrúters” te Eastermar en “De Gearúters” te Garyp.
1973-1977.

1 omslag.

---

Dossier inzake de aanleg van tennisbanen en een clubgebouw te
Oentsjerk ten behoeve van de tennisvereniging Trynwâlden.
1973-1983.
Zie het archief 1977-1986.

1683

Dossiers inzake het in principe verlenen van medewerking voor de
aanleg van een springschans te Earnewâld en het verlenen van
subsidie in het tekort van het fierljepperstoernooi te Aldtsjerk.
1975-1976; met 2 tekeningen.

1 omslag.

1684

Dossiers inzake de aanleg en uitbreiding van tennisbanen op het
sportcomplex aan de Burgemeester Lohmanlaan te Burgum ten
behoeve van de tennisvereniging “Burgum”.
1975-1976; met situatietekeningen.

1 omslag.

1685

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan de “Pony- en
Paardenvereniging” c.q. de heer Duursma om een binnen- en
buitenmanege op te richten op het terrein Menno van Coehoornweghoek Kloosterlaan.

1 omslag.
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1975-1977; met tekeningen en (kadastrale) kaarten.
----

Stukken betreffende de bouw van een manege annex centraal gelegen
rijterrein ten behoeve van de paardensport in de Trynwâlden.
1975-1980.
Zie het archief 1977-1986.

1686

Brief van de kaatsvereniging “De Wâldklappers” met de mededeling dat
op 11 mei 1976 een kaatsvereniging in Tytsjerk is opgericht.
1976.

2.2.12.7.
2.2.12.7.1.

Recreatie en toerisme.
Recreatiegebied “It Wiid” te Earnewâld.

1 stuk.

N.B. Het recreatieplan voor het gebied It Wiid is genoemd naar het water te Earnewâld wat
een belangrijk deel van het plan vormde. De bedoeling was om het Earnewâldster Wiid
open te leggen voor de watersport. Het plan omvatte de aanleg van een 90 ha groot gebied
voor de watersportrecreatie. Er was plek voor zomerhuisjes, kampeerterreinen,
speelterreinen, aanlegsteigers, schiphuizen, woonschepenhaven en een bedrijventerrein.
Het Wiid werd rechtstreeks verbonden met het Princenhof. De brug over het Wiid in de weg
van Earnewâld naar Oudega werd daartoe afgebroken en er werd een geheel nieuwe weg
aangelegd.

1687-1696

Dossiers inzake het verlenen van medewerking voor de fasegewijze
realisering van het recreatiegebied "It Wiid" te Earnewâld.
1961-1976; met kaarten en tekeningen.
N.B. Zie ook het archief 1949-1965.

----.
1687.

Voorbereiding; Plannen, subsidiëring, financiering en ophoging van het
recreatieterrein, 1961-1965, 1966; met plankaarten en tekeningen, 1 pak.
Zie het archief 1949-1965, inventarisnummer 1568.
Voornemen tot aankoop en het toepassen van (onteigening)procedures
om de panden Piet Miedemaweg 3 en Wâlddyk 1 met landerijen in eigendom te kunnen verkrijgen, 1961-1975; met (kadastrale en plan-) kaarten.
N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 zijn deze stukken niet openbaar tot
het jaar 2026.

----..

----.

1688.
1689.
1690.

1691.

1692.

Bouw van een nieuw gemaal, 1964-1965, 1967; met tekeningen.
Zie het archief 1949-1965, inventarisnummer 1571.
Aanleg en verbetering van de weg Bolderenbrug tot Earnewâld (de
Feantersdyk) en de Koaidyk naar Oudega met bijbehorende werken in
het kader van het recreatieplan It Wiid, 1965-1969; met tekeningen.
Zie inventarisnummer 1141.
Aankoop en pachtvrijmaking van gronden, evenals ruiling van grond met
G.P. Wester en verkoop grond aan de gebroeders Van Keimpema, 19651973; met (kadastrale) kaarten.
Financiële bijdragen voor het plan, besprekingen en documentatie, 19661976; met overzichtskaart.
Recreatieplan It Wiid, Tweede fase, met de voorbereiding, alsmede
uitbreiding van het parkeerterrein aan de Wiidswei en aanleg nieuw
parkeerterrein aan de oostzijde van het dorp, 1967-1970; met kaarten en
tekeningen.
Uitvoering en ontwikkeling van het recreatieplan, w.o. pontverbinding,
aanlegplaats rondvaartboten, vergunningverlening aan B. en J. Wester
voor het maken van steigers en overdracht van een oeverstrook aan de
V.V.V. te Earnewâld, 1967-1975; met tekeningen.
Permanente woonschepenhaven, het treffen van voorzieningen hiervoor,
de aanleg van een voetpad en het overbrengen van de woonschepen
naar de woonschepenhaven, 1968-1971; met (situatie)tekeningen.
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10 omslagen.

1693.
----.

1694.

1695.
1696.

1697-1701

Krediet voor voorbereidingskosten en het nemen van een principebesluit
om akkoord te gaan met recreatieplan It Wiid fase 3, (uitbreiding
kampeerterrein), 1969-1970; met kaart en tekening indelingsplan.
Ontwikkeling en bouwrijp maken van een terrein voor kleine bedrijven
aan It Wiid en verhuur van bedrijfsgrond aan L. Westerdijk, 1969-1975;
met plankaart en tekeningen.
Zie inventarisnummer 1352.
Uitvoering van baggerwerkzaamheden ten behoeve van het recreatieplan,
grondwerk voor het parkeerterrein en dagrecreatieterrein en aankoop van
grond van Tj. Bos ten behoeve van het baggerplan, 1970-1973; met
tekeningen.
Begroting uit te voeren werken, beschikbaar stellen krediet en een
kostenoverzicht van de geïnvesteerde bedragen per deelplan.
1974-1975; met 2 plankaarten.
Ophoging van terreinen binnen het recreatieplan met vrijkomende
specie van de uit te voeren baggerwerkzaamheden, 1974-1975; met 2
tekeningen.
Dossiers inzake de omkading en bemaling van It Wiid.
1966-1975 (1980); met tekeningen, kaarten.

5 omslagen.

N.B. Doordat It Wiid werd aangesloten op de Friese boezem werd het noodzakelijk om
een ringdijk aan te leggen om zo Earnewâld voor overstroming te behoeden. Het nieuwe
gemaal en de verwijdering van het bestaande bracht een hogere waterstand met zich
mee, die een omkading noodzakelijk maakte.

1697.
1698.

1699.
1700.
1701.
1702-1707

Planvorming, gunning van de omkading aan de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij en uitvoering, 1966-1971; met
tekeningen en kaarten.
Behandeling van de bezwaren van belanghebbenden tegen de
omkading, het aangaan van diverse overeenkomsten met eigenaren van
percelen die aan It Wiid grenzen en schadeloosstelling,1966-1975
(1980); met (kadastrale) kaarten en situatietekeningen.
Verkoop grond aan het Tsjerkepaed aan J. Bruinsma en aankoop
rietland en een woonschip van A. Hoekstra, 1966-1974; met
situatietekeningen.
Ruilovereenkomst met de gebroeders Van Keimpema en daadwerkelijke
overdracht van de grond na dagvaarding van de gemeente, 1967-1976;
met kaarten
Overleg met het Waterschap Eernewoude c.a. over de kosten van de
dubbele bemaling van It Wiid, 1969-1970; met 2 tekeningen.
Dossiers inzake de aanleg en exploitatie van het recreatieterrein annex
kampeerterrein ten zuidwesten van It Wiid.
1965-1974; met kaarten en tekeningen.

1702.
1703.
1704.
1705.
1706.

Inrichting, gebruik en verbetering van het recreatieterrein annex
kampeerterrein, 1965-1971; met kaarten en tekeningen.
Aanleg toegangsweg (gedeelte van de Koaidyk) naar het
recreatieterrein, 1966-1970; met tekeningen.
Verlenging van de bestrating van de toegangsweg, het verharden van
een rondweggetje en het aanleggen van een parkeerhaven, 1967; met
situatietekening.
Bouw kampwinkel, 1968; met 2 tekeningen.
Bouw en inrichting van een toiletgebouw en aankoop grond van het
waterschap “De Wâlden” op het recreatieterrein, 1972-1973; met 3
tekeningen.
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6 omslagen.

1707.
1708-1710

Bouw en eerste inrichting van een loods voor recreatie en winterberging,
1973-1974; met tekeningen.
Stukken betreffende de regelgeving en gebruik van de nieuwe haven
aan de Wiidswei in het centrum van Earnewâld.
1969-1974; met tekeningen en plankaarten.

1708.
1709.
1710.
1711-1714

Gebruik van de haven en verwijderen van ondiepten, 1969-1971; met
plankaart en tekeningen.
Verordening op het gebruik van de haven aan de Wiidswei, 1970; met
plankaart.
Verbouw gemaal tot toiletgebouw bij de haven, 1972-1974; met
tekeningen.
Stukken betreffende de aanleg en beheer van een jachthaven en de
aanleg van een insteekhaven aan de Feantersdyk te Earnewâld.
1974-1978; met tekeningen.

1711.
1712.
1713.
1714.

3 omslagen.

4 omslagen.

Aanleg en gebruik van de jachthaven en insteekhaven, 1974-1978; met
tekeningen.
Het aangaan van een overeenkomst met de fa. Westerdijk m.b.t. het
beheer van de gemeentelijke jachthavenaccommodatie, 1975-1976.
Ontheffing van Gedeputeerde Staten van Friesland voor het maken van
de jachthaven en insteekhaven, 1976; met 4 tekeningen.
Bouw van een toiletgebouw bij de jachthaven, 1976; met tekening.

2.2.12.7.2.

Recreatieterrein “Klein Zwitserland” te Sumar.

1715-1729

Dossiers inzake de uitbreiding en exploitatie van het recreatieterrein "Klein 15 omslagen.
Zwitserland" onder Sumar.
1964-1976; met tekeningen.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.

1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.

Bouw en verbetering van een toiletgebouw op de camping, 1964-1969.
met 4 bouwtekeningen, situatietekening en foto.
Aansluiting van het terrein op het elektriciteitsnet, 1964-1974. met 3
tekeningen.
Het treffen van verschillende voorzieningen op het terrein, w.o. het
aanleggen van waterleiding en riolering, 1966-1974; met tekeningen.
Plannen voor uitbreiding, 1966-1969; met kadastrale kaart, tekeningen
en kaarten.
Aankoop grond van diverse eigenaren ten behoeve van de uitbreiding,
1966-1974; met kadastrale kaarten.
Uitbreiding van het recreatieterrein door de aanleg van parkeerterrein,
het aanleggen van stranden, het maken van aanleggelegenheid
alsmede de aankleding van het terrein (beplantingsplan), 1970-1974;
met kadastrale kaart, tekeningen en kaarten.
Exploitatie en beheer van het recreatieterrein, 1966-1976; met kaartjes.
Exploitatie van het kampeerterrein, 1967-1976; met (kadastrale) kaarten.
Exploitatie, waaronder verpachting van de kantine en kampwinkel,
alsmede het paviljoen, 1967-1976; met 2 tekeningen van het paviljoen.
Uitbreiding van de bestaande steiger, 1969-1970; met 3 tekeningen.
Bouw tweede toiletgebouw, 1969-1970; met 2 tekeningen.
Aanleg overdekte wasplaats, 1971.
Bouw derde toiletgebouw, 1972-1973; met 2 tekeningen.
Omlegging/ aanleg gedeelte weg (Houwinksreed), langs het
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1729.

parkeerterrein bij Klein Zwitserland, 1976; met 4 tekeningen.
Overdracht in erfpacht voor veertig jaar aan Recreatiecentra Nederland
B.V. van het recreatie- en parkeerterrein, alsmede strand, water en weg
en in volle eigendom aan voornoemde vennootschap van de opstallen,
1976-1981; met kadastrale kaart en indelingstekening.

2.2.12.7.3.

Kamperen, kampeerterreinen.
N.B. Zie tevens voorgaande rubrieken recreatiegebied It Wiid te
Earnewâld en recreatieterrein Klein Zwitserland voor de
kampeerterreinen te Earnewâld en Sumar.

1730

Stukken betreffende het verlenen van exploitatievergunningen voor K.
de Jong, later opgevolgd door G. van der Meiracker, voor de
kampeerboerderij Wiidswei 40 te Earnewâld en stukken over de
herbouw van de afgebrande kampeerboerderij.
1966-1976; met 3 tekeningen en een kadastraal kaartje.

1 omslag.

1731-1734

Stukken betreffende het verlenen van toestemming of ontheffing voor
het exploiteren en uitbreiden van kampeerterreinen in deze gemeente.
1966-1979; met diverse tekeningen.

4 omslagen.

1731.

1732.
1733.
1734.

Exploitatie en uitbreiding van het kampeerterrein “Simmerwille”,
Wiidswei 40 te Earnewâld door K. de Jong, later opgevolgd door G. van
der Meiracker, evenals exploitatie van een (roeiboot)haventje aan het
Smidspaed, 1966-1976.
Het verstrekken van vergunningen aan J.B. Steekers voor het
exploiteren van het kampeerterrein “Onder de Linden”aan de Joerelaan
1 te Eastermar, 1967-1976.
Kampeervergunning met wijziging voor de gemeente Leeuwarden tot
het exploiteren van het kampeerterrein “De Kleine Wielen” in het Groene
Stergebied, 1969-1970.
Het in principe instemmen met de plannen van G. Dijkstra om het terrein
van de voormalige vlasfabriek aan de Halligenweg te Mûnein in te
richten tot camping, 1973-1979.
N.B. De plannen hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden.

1735

Verordening op het kamperen in de gemeente, met bijlagen en
wijzigingen.
1968-1969, 1974.

2.2.12.7.4.

Waterrecreatie.

1736-1738

Dossiers inzake de uitbreiding, verbetering en exploitatie van de
jachthaven aan de Oosterse Hei te Burgum.
1965-1977; met tekeningen.
1736.
1737.
1738.

Exploitatie, herstellingen en verbeteringen, 1965-1977.
Uitbreidingen jachthaven, aanbrengen steigers en treffen van andere
voorzieningen, 1966-1969.
Verlenen van het recht van opstal aan de Stichting ter bevordering van
de watersport te Bergum, H. Wadman, H. van Beusekom, B. Bieleveld
en W.S. de Vries, alsmede vaststelling van de vergoedingen opstalrecht
voor de schiphuizen, 1966-1976.

134

1 omslag.

3 omslagen.

1739

Stukken betreffende de aanwijzing van burgemeester W.M. Oppedijk
van Veen en H. Kampen als vertegenwoordigers der gemeente in het
bestuur van het recreatieschap “De Marrekrite”.
1968, 1970, 1971.

1 omslag.

1740

Dossier inzake de aanleg van een jachthaventje met ligplaatsen in de
opvaart nabij de zuiveringsinstallatie te Sumar.
1969-1973; met 5 tekeningen.

1 omslag.

1741

Dossier inzake het verlenen van medewerking aan het recreatieplan van 1 omslag.
L.F. Antonides in de vorm van een watersportcentrum aan de
Snakkerbuorren te Eastermar.
1971-1975; met tekeningen.

1742

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan de realisering van het 1 omslag.
recreatiesteunpunt Fonejacht te Garyp.
1971-1976; met kaarten en tekeningen.

1743-1744

Dossiers inzake het verlenen van medewerking aan architect H. van der 2 omslagen.
Kwast om bij het “Zwartkruis”te Noardburgum een jachthavencomplex te
realiseren.
1972, 1974-1975; met 2 tekeningen.
1743.
1744.

Afgifte van een verklaring van geen bezwaar aan architect H. van der
Kwast inzake de verbreding van de jachthaven nabij het Zwartkruis
onder Noardburgum, 1972; met tekening.
Indeling van de jachthaven en beplanting van het terrein bij het
havencomplex, 1974-1975; met tekening.

1745

Dossier inzake de samenwerking met de “Stichting ter Bevordering van de 1 omslag.
Watersport in de Trynwâlden en omgeving” met betrekking tot de aanleg
en de inrichting van een jachthaven aan De Ryd, ter hoogte van de
zuivelfabriek en het uitdiepen van wateren in de omgeving.
1975-1976; met 3 kaarten.

1746

Dossier inzake het aangaan van de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap “De Lege Midden” met de gemeenten Idaarderadeel en
Smallingerland en benoeming van de leden.
1976-1977.

2.2.12.7.5.

Toerisme.

1747

Principebesluiten met bijlagen om subsidie te verlenen aan de
verenigingen van vreemdelingenverkeer te Burgum en Earnewâld.
1967-1973.
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1 omslag.

1 omslag.

2.2.13.

Landsverdediging.

1748

Register van A-kaarten inzake de dienstplichtigen van de lichtingen
1966 – 1977 die na keuring geschikt verklaard zijn voor de dienst.
1965 – 1977.

1 kaartsysteem.

N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1 zijn deze stukken niet openbaar
tot het jaar 2053.

1749

Register van A-kaarten inzake de dienstplichtigen van de lichtingen
1967 – 1977, die gekeurd en ongeschikt verklaard zijn voor de dienst of
ontslagen uit de dienst wegens gebreken.
1966 – 1976.

1 kaartsysteem.

N.B. Op grond van de Archiefwet 1995, artikel 15, lid 1, zijn deze stukken niet openbaar
tot het jaar 2052.

2.2.14.

Notariaat.

1750

Notitie met uitgaande brief over de overname van de notarispraktijk van
notaris Nijenhuis te Gytsjerk door mr. J.A. de Vries.
1976.

2.2.15.

Ontwikkelingssamenwerking.

1751

Stukken betreffende de gemeentelijke bemoeienis om een vorm van
ontwikkelingssamenwerking op te starten.
1975-1976.

3

Documentatie

2 stukken.

1 omslag.

N.B. In het gemeentearchief is de afdeling Documentatie te vinden. Hier treft u per dorp
verschillende kranten- en tijdschriftartikelen aan uit de jaren zestig en zeventig. Deze
rubriek 3 bevat slechts enkele artikelen die in de hier beschreven periode door de
toenmalige archiefverzorgers in het archief 1966-1976 terecht kwamen. Dit is zo gelaten
om de toen gegeven ordening te respecteren.

1752

Afschriften van krantenartikelen die gaan over de antiekverzamelaar en
veilingoproeper Klaas Tj. van der Veen en de inrichting van het
dorpscafé It Mounehoekje aan de Dr. Kijlstraweg te Mûnein met diens
antiek.
1964, [1968], 1973, 1975, 1977.

1 omslag.

1753

Afschriften van 2 artikelen over de protesten van de horecabedrijven in
Tytsjerksteradiel tegen het vroege sluitingsuur van 10 uur.
[1966].

2 stukken.

1754

“Zoveel Betlehems”, artikel in de “Leeuwarder Courant van 23 december 1 stuk.
1967 over de plaatsen Betlehem in de wereld en in het bijzonder het
gehucht Bartlehiem (incl. oude kloostergang).
1967.

1755

Krantenartikelen over het vinden van het eerste kievitsei door R.B. de
Boer van Garyp (1e van gemeente) en J.W. Bouma van Garyp (1e van
Fryslân).
1967, 1969.
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1 omslag.

1756

Afschriften van artikelen uit kranten over het dorp Wyns en haar
problematiek.
1970-1976.

1 omslag.

1757

Artikel in het “Friesch Dagblad” met als titel “Kunnen forensendorpen
ongelimiteerd groeien?, beleidsvraag in Tietjerksteradeel”.
1972, oktober, 14.

1 omslag.

1758

Kenteken “SM 10 3” van een motorboot in het kader van de
Landschapsverordening ligplaatsen.
Z.j.

1 stuk.

1759

Artikel van Dam Jaarsma in “De Strikel” getiteld: “Folksgenêskunde: âld
as de wrâld” over wonderdokters in o.a. onze gemeente.
Z.j.; met afbeelding Joost Wiersma.

1 omslag.

1760

Monster van een straatnaambordje met daarop de naam “dijk”.
Z.j.

1 stuk.
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