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Inventaris

van de

COLLECTIE M.L.A. PAULUSSEN,

1971-1999

INLEIDING

Mevrouw M.L.A. (Luce) Paulussen, geboren 26 november 1927 te Rekem (België), was op 28 oktober
1970 lid geworden van de Bredase gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid Zij was van 1978 -
augustus 1982 wethouder van sociale zaken, volksgezondheid, woningtoewijzing en coördinatie
welzijnswerk. ZIJ bleef= lid van de PvdA tot haar uittreden uit de partij in 1984 na conflicten. Hierna trad
Breda? ^ " " * * * " * ^ op binnen de fractie Paulussen/Crul, sinds 1986 LISA (Links Samenwerkend

Als sociaal-pedagoge werkte zij als docent bij de Sociale Academie te Breda, en vervulde allerlei
maatschappelijke functies o.a. binnen het vakbondswezen en vrouwenorganisaties
Zie voor de schriftelijke neerslag van activiteiten van mw. Paulussen ook het archief van de
gemeenteraadsfraktie Paulussen/Crul en de vereniging/stichting LISA over 1983-1989 (afd III-323) en
hrt archief van de Fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad over 1971-1986'(afd. III-

De stukken werden in 2000 en 2006 geschonken door mw. M.L.A. Paulussen.

Beperking van de openbaarheid berust tot 2015 op de inv.nrs. 5-12. Inzage is slechts moqeliik
na voorafgaande toestemming van mw. Paulussen.

De collectie heeft een omvang van 0,80 m'.

HW, 12-09-2006



INVENTARIS

Stukken betreffende de kritiek van gemeenteraadsleden op de toepassing van de

1971.
1 omslag

2. Stukken betreffende de verkoop door de gemeente Breda aan het waterschap West-
Brabant van het complex Bouvigne aan de Bouvignelaan, tot dan toe verhuurd aan

™ * X-st'chting, ingekomen en verzameld door de raadsleden mw. Paulussen en
mw. h.M. van Nes-Brands,

1 pak

3. Stukken betreffende vragen van mw. Paulussen en andere raadsleden richting
burgemeester van Breda inzake de besluitvorming rond de bouw van de Kennedy-
brug en de overdracht van Bouvigne aan het Hoogheemraadschap West-Brabant
met verwijzing naar art. 25, 26 en 52 van de gemeentewet
1973. ' 1 om I
A/.S. art. 25, 26 e/? 52 öefreffen aan raads/ecfen veróocte/7 fcancte/Zngen en

i/eröod tof meatestemmen voor raads/ec/en.

4. Stukken betreffende vragen van raadsleden inzake het realiseren van
goedkope huurwoningen bij te bouwen complexen te bouwen in Princenhaqe
West I en II en in de Hoge Vucht
«73,1974,1977. '

5-12. Stukken inzake de conflicten binnen de PvdA-fractie te Breda over de beleidslijnen
tijdens verkiezingen en raadsvorming, alsmede over concrete politieke onder-
werpen in de periode 1977-1984. Grotendeels fotokopieën, bijeengebracht
met name in verband met het verweer van mw. Paulussen tegen een dreiqend

5. 1977, opstelling en uittreding M. Jongeneel uit de federatie van fracties
van PvdA/PPR.

6. 1978, verkiezingen, raadsvorming.
7. 1980, verslag van bemiddelingscommissie Pvda Breda
8. 1982.
9. 1983, verslagen PvdA-fractie- en ledenvergaderingen, met bijlagen
10. 1983, januari - augustus. Overige stukken
11. 1983, september - december. Overige stukken.
12. 1983-1985, royementskwestie en nasleep, vorming van fractie

Paulussen/Crul in de gemeenteraad, met afschrift van
uitspraken van de Raad van State uit 1987 over het
woonwagencentrum aan de Ruitersboslaan te Breda.

13. Stukken betreffende de problemen rond de bouw en beheer van de aluminium
Woningen in de Haagse Beemden,
1981,1982,1988. Omslag

14. Stukken betreffende de opstelling van de raadsfracties rond het niet volledig
Inlichten van de raad bij de besluitvorming rond de aanschaf van de centrale
verkeersregeling (verkeerslichten),

^ 2 1 omslag



15. Stukken betreffende het behandelen door mevrouw Paulussen van reacties
op het rapport van dr. E A Latham: Vers/ag ran ftef onderzoe/c fen oenoeve
van nef onfw/Me/en van de toe/comsf/ge sfrucfuur voor nef we/z/ynswer/c voor
Sur/namers /n fireda e.o., uitgebracht in 1982,

?iP „ 1 omslag
/.B. Mevrouw Pau/ussen was wefnouder voor onder meer coörd/nafte

We/z/yns- en emanc/patfeóefe/d en tevens voorz/ïter van de Sfuur-
Groep We/z/ynswer/c Sur/namers te fireda e.o.

16. Stukken betreffende de realisering van de woonwagenstandplaatsen Ruitersbos
en Jacob Catssingel door de gemeente en de daarop gebaseerde verzoeken tot
planschadevergoedingen door omwonenden

^ , lomslag
Mevr. Pau/ussen teerde z/cn open//y/c tegen toe/renn/ng van p/anscnade-

vergoed/ngen. Z/e oo/( /nv.nr. f2.

17. IVoonm/mfeven/e//ng /n Breda: s«cnf/ng en woonm/mtewef, afstudeerscriptie
van T. Raas rechtenstudie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1984. 1 stuk
A/.B. Mevrouw Pau/ussen /s een van de ge/hterv/ewden.

18. Verslagen en correspondentie van en over de ABVA/KABO Vrouwengroep
(Baronie van) Breda, met bijlagen, 1988-1999. 1 pak
A/.B. Mevrouw Pau/ussen was een van de opricnfcters van de Vrouwengroep.




