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A. I N L E I D I N G

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFVORMEND ORGAAN

I. (Korte) historische terugblik

Over het (prille) ontstaan van de naam Teteringen werd al zeer
veel geschreven. De stam waar "-ingen" achter gevoegd kan
worden kan een zelfstandig naamwoord zijn (persoonsnaam,
waternaam, plaatsnaam etc.) of een bijvoeglijk naamwoord. De
"-ingennamen" behoren voor een deel tot de oudste nederzet-
tingsnamen uit historische tijd.
De oudst bekende vermelding van Teteringen dateert uit het
jaar 1303. In het cartularium van de Onze Lieve Vrouwekerk te
Breda is sprake van "Apud Tateringhen in parochia de Breda".
De "waterlaet van der Tateringhen", vermeld in 1314 zou in de
late middeleeuwen een vrij belangrijke waterloop geweest
moeten zijn. Deze waterloop ontsprong in de buurt van Laan-
zicht, liep vervolgens in westelijke richting langs de Laan-
zichtweg, kruiste de Oosterhoutseweg en kwam langs de kerk en
de Zwartendijk in het Caloijsegat en zo in de rivier "De
Mark". In dit water, dat ook wel aangeduid werd als de Vuchtse
Vaart of de Teteringsevaart, kwamen de Grote en Kleine Kruis-
vaart uit. Een deel hiervan werd mogelijk gegraven, daar duidt
immers het element "vaart" in de Baronie op (vaarten zijn
vrijwel altijd turfvaarten) . De loop van deze waterlaat in
Teteringen vertoonde een sterk verval. Vermoedelijk nam het
belang van de "waterlaet" sterk toe in een tijd dat met de
vervening van de Vucht begon.
Geconcludeerd mag worden dat de "waterlaet van der Tatering-
hen" een relatief groot verval gehad moet hebben.
De gemeente Teteringen werd in 1795 een zelfstandige gemeente
en in 1817 werd het wapen van de gemeente Teteringen door de
Hoge Raad van Adel vastgesteld (Sint Willibrordus is de be-
schermheilige van Teteringen). De eigen vlag werd in 1978 door
de gemeenteraad vastgesteld. 1)

Ii. Ontstaan en ontwikkeling van de gemeente Teteringen .

II.1 Bredase annexatieplannen

Zoals vermeld werd Teteringen in 19:75 een gemeente met een
eigen (gemeente) bestuur. ^
Nadat rond 1870 Breda zijn stadswallen had geslecht kreeg deze
stad de kans zich uit te breiden. De totale oppervlakte van de
naburige gemeente Teteringen bedroeg in die tijd 2337 hectare;
Teteringen telde destijds 1183 inwoners.

-12-



Het was daarmede één van de grootste gemeenten qua grondopper-
vlakte in de provincie Noord-Brabant. Door het uitbreiden van
Breda kwam deze stad al snel (bouw)grond tekort.
Er werd door Breda op grondgebied van de omliggende dorpen
gebouwd. Dat gebeurde het eerste aan de Ginnekenweg en de
Baronielaan. Een poging in 1869 van Breda om de Zandberg en de
Belcrumpolder, heide Teterings gebied, bij Breda te voegen
mislukte in eerste aanleg. Doordat er meer in de Zandberg werd
gebouwd, groeide het aantal inwoners van Teteringen gestaag.
Van 1865 inwoners in 1879 naar 3758 inwoners in 1899.
Wederom deed Breda een poging om delen van de dorpen rond de
stad te annexeren. Vooral liet de stad het oog vallen op -wat
Teterings grondgebied betreft- de Baronielaan, de Zandberg, de
Teteringse Dijk en de Belcrumpolder. Dit werd in 1905 door
minister Abraham Kuijper afgewezen omdat men destijds tegen
samenvoeging van gemeenten was. Ondertussen werd het plan om
in de Zandberg 500 woningen te bouwen voltooid en kwamen veel
mensen in deze omgeving wonen. Er ontstond in dit gebied een
grote (woon) wijk. Ook aan de Teteringse Dijk vond woninguit-
breiding plaats.
Omdat de annexatieplannen van Breda niet lukten, begon de stad
grond aan te kopen bij de Baronielaan (1913) en de Belcrumpol-
der (1918) . Vooral voor dit laatste gebied had Breda grootse
plannen, namelijk het bouwen van een woonwijk alsmede het
inrichten van een deel van dit gebied als industrieterrein met
een slachthuis en een veemarkt. In de jaren twintig diende
Breda diverse plannen in tot annexatie van delen van de rand-
gemeenten. Hiertegen werd veel oppositie gevoerd door de
randgemeenten. Wat Teteringen betreft deed het gemeentebestuur
en het personeel van alles om de annexatieplannen te voorko-
men. Men was unaniem tegen annexatie.
De totale grondoppervlakte van de gemeente Teteringen bedroeg
op 1 januari 1926 2337 hectare; de gemeente telde 8943 inwo-
ners. Per 1 mei 1927 telde Teteringen slechts nog 2149 inwo-
ners Tijdens de 44e vergadering van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal op 16 februari 1927 werd een voorstel tot
uitbreiding van Breda met 4 7 stemmen voor en 2 7 stemmen tegen
aangenomen en op 21 april 1927 werd de wet tot uitbreiding van
de gemeente Breda in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee
was het lot bezegeld. Teteringen verloor -per 1 mei 1927- van
haar 8943 inwoners er maar liefst 6794 alsmede 380 hectare van
haar grondgebied. Er bleven slechts 2149 inwoners over. Het
ging hier om de Zandberg, de Baronielaan, Lovensdijk, een
gedeelte van de Teteringse Dijk en de Belcrum. _ _
In 193 8 wendde Breda zich wederom met een grenswijzigingsplan
tot het Provinciaal Bestuur. Dit plan beoogde de omliggende
gemeenten Princenhage, Teteringen, Ginneken en Bavel te an-
nexeren Breda vond dat de vier gemeenten m economisch en
sociaal opzicht nagenoeg één geheel vormden. Op 27 december
1939 ontving het gemeentebestuur van Teteringen een brief van
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, waarin
zij hun voornemen meedeelden om een voorstel van wet voor te
dragen tot uitbreiding van de gemeente Breda met gedeelten van
Teteringen. Ondanks de Duitse inval op 10 mei 1940 en de
daarop volgende bezetting kwam er op 18 september 1940 een
brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de wijzi-
ging van de gemeentegrenzen.



Op 23 december 1941 vermeldde de Staatscourant, nr. 250 "een
beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement
van Binnenlandse Zaken betreffende de wijziging van de grenzen
der gemeenten Breda en Teteringen".
Op 1 januari 1942 verloor Teteringen 1500 inwoners en qua
grondgebied 350 hectare, te weten: de Driesprong en de
Terheijdense Hoek. Na deze grenswijziging telde Teteringen nog
slechts 1912 inwoners.

Na de Tweede Wereldoorlog was de woningnood groot, met name in
de gemeente Breda. In 1956 was er tussen de omliggende gemeen-
ten een overlegorgaan opgericht inzake planologische vraag-
stukken. In 1958 kwam dit orgaan met een (planologische)
struktuurschets. Op 21 juli 1959 schreef Breda in een brief
aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dat het gebied van
de Vuchtpolder, dat Teteringen onder enkele voorwaarden bereid
was af te staan, kleiner was dan wat Breda gevraagd had. Eén
van de voorwaarden was dat het gemeentebestuur van Breda zou
verklaren dat na deze grenswijziging volledig werd voldaan aan
het door de gezamenlijke gemeenten opgestelde struktuurplan en
er geen aanspraken tot verdere grenswijzigingen ten aanzien
van het grondgebied van Teteringen zouden worden gemaakt.
Breda stemde hiermede in en hierdoor raakte Teteringen op 1
juni 1961 een onbewoond gebied van 117 hectare in de Vuchtpol-
der kwijt aan de gemeente Breda.
In juni 1969 werd er door Gedeputeerde Staten van Noord-Bra-
bant een herindelingsplan "Breda-Noord" in procedure gebracht,
waarin onder meer stond dat de gemeente Teteringen opgeheven
zou worden en bij Breda gevoegd zou worden. Deze plannen
gingen vooralsnog niet door. Op 22 maart 1995 vierde Teterin-
gen nog haar 200-jarig bestaan. In de loop van eind tachtiger,
begin negentiger jaren werd langzaam duidelijk dat de gemeente
Teteringen haar zelfstandigheid zou gaan verleizen. Dit ge-
beurde ook en per 1 januari 1997 werd Teteringen bij de ge-
meente Breda gevoegd.

II.2 De oorlogstijd 1940-1944.

De Tweede Wereldoorlog was voor de gemeente Teteringen een
"donkere" tijd. Op 10 mei 1940 waren er al bombardementen van
Duitse zijde in de omgeving van de Driesprong en op de Ooster-
houtseweg nabij het Missiehuis. Er vielen verscheidene doden,
met name inwoners van Oosterhout en onder vluchtelingen uit
Raamsdonk alsmede onder jeugdige arbeiders van de Herofabriek.
Het openbaar leven werd sterk beperkt. Er kwam distributie
voor voedsel en van andere schaarse goederen. Het persoonsbe-
wijs werd ingevoerd en arbeiders werden (verplicht) tewerkge-
steld in Duitsland. Radiotoestellen moesten worden ingeleverd
en in 1943 werden de kerkklokken geroofd. De Duitsers vestig-
den zich in het Missiehuis "Sint Franciscus".
De bevrijding van Teteringen op 3 0 oktober 1944 kwam praktisch
zonder slag of stoot tot stand. 's-Nachts hadden de Duitsers
een goed heenkomen gezocht over het Markkanaal. Daags voor de
bevrijding lag Teteringen aan de rand van het strijdtoneel
tussen Polen en Duitsers in de omgeving van Heusdenhout. De
kern van Teteringen liep door over en weer gaande beschietin-
gen veel schade op.
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II.3 Onderwijs

In 1874 werd de openbare school aan de Hoolstraat gebouwd.
Daarvoor stond de school aan de Groenstraat. Op 1 mei 1907
vond de plechtige inzegening plaats van de schoollokalen van
het St. Willibrordusgesticht (een meisjesschool). De openbare
jongensschool in de Hoolstraat werd in 1924 de katholieke
jongensschool "St. Aloysius" . Dit gebouw werd in 1982 ge-
sloopt .
Ondertussen waren de beide lagere scholen gemengd geworden en
in 1977 opgegaan in één St. Aloysiusschool en werd er boven-
dien een nieuwe kleuterschool, genaamd "Klavertje Vier" aan de
Zandgouw in gebruik genomen.
In de vijftiger jaren liep het onderwijs voorop in de vernieu-
wingen. In 1953 werd er een V.G.L.O.-school voor meisjes
gesticht aan de Hoolstraat. Halverwege de jaren zestig werden
de lokalen overgenomen door de jongens van de oude St. Aloy-
siusschool die uit haar jasje groeide. In 1957 werd ter ver-
vanging van het oude gebouw van de St. Willibrordusschool een
nieuwe meisjesschool gesticht aan de Groenstraat. Beide scho-
len werden later samengevoegd tot één school, de "Wegwijzer"
geheten.
Door uitbreiding van Teteringen in oostelijke richting werden
één lagere school, genaamd "Helder Camara" en twee kleuter-
scholen "Het Woeloord" en "De Benjamin" gesticht, respectieve-
lijk aan de Langelaar (1968), het Breeschot en de Hameie. Ook
werden een openbare lagere school "De Springplank" en een
kleuterschool "Het startblok" aan de Hameie in gebruik geno-
men. In 1985 ontstonden door samenvoeging de drie volgende
basisscholen:
- de openbare basisschool "De Springplank" aan het Breeschot;
- de katholieke basisschool "De Wegwijzer" aan de Groenstraat;
- de katholieke basisschool "Helder Camara" aan de Langelaar.
Voor het voortgezet onderwijs waren de kinderen aangewezen op
Breda of Oosterhout.

II.4 Bebouwing, o.a. woningbouw

Er was in Teteringen ondertussen al veel gebouwd. Met het plan
"De Gouwen" was reeds begonnen in 1960. Het aantal inwoners
was van 2662 in 1960 gestegen tot 3276 in 1968. In 1969 werd
eindelijk weer het inwonertal -ruim 3500- van 1942 geëvenaard.
Door de drie nieuwe wijken Noord, Gouwen I en II steeg het
aantal inwoners in 1975 boven de 5000.
De gemeente Teteringen ontwikkelde zich in een vrij snel
tempo. Er kwamen centrumvoorzieningen in de "Scheperij"; het
gemeenschapshuis "'t Web" werd gebouwd en er verrezen nieuwe
scholen. Op de plaats van de voormalige pastorie kon het
bejaardencomplex "Lindenhove" betrokken worden (1972). Voorts
werd op 21 november 1972 de "Stichting Bejaardencentrum Zui-
derhout" bij notariële akte opgericht. De gebouwen van het
Missiehuis Sint Franciscus kregen een andere bestemming,
namelijk ten behoeve van de verzorging van de levensavond.
In de Gouwen werden verscheidene boerderijen en andere gebou-
wen gesloopt ten behoeve van de zich in snel tempo voort-
schrijdende woningbouw. In 1973 werd de zuivelfabriek gesloopt
ten gevolge van fusiegolven in de zuivelindustrie als antwoord
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op de roep om ruimte ten behoeve van de volkshuisvesting.
Bij het zoeken naar bouwlokaties werd gekeken richting het
zuid-westen. In 1976 werd het bestemmingsplan "Kerkeind"
vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan "De
Haenen", dat in het noord-oosten gesitueerd is, werd in 1992
door Gedeputeerde Staten goedgekeurd en hieraan wordt momen-
teel nog steeds uitvoering aan gegeven.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gemeente Teteringen een
relatief snelle ontwikkeling heeft gekend, met name na de
Tweede Wereldoorlog. De verdere ontwikkeling van het dorp vond
overwegend plaats door invulling van de ruimte tussen de
Oosterhoutseweg-Hoolstraat-Hoeveneind. Hier treft men hoofdza-
kelijk de winkel- en dienstverlenende voorzieningen aan.
In het ruimtelijk beeld van Teteringen speelde de Oosterhout-
seweg een belangrijke rol.
Het (nog) steeds toenemende verkeer komende en gaande van en
naar Breda en Oosterhout, gevoegd bij het plaatselijke ver-
keer, hebben deze weg tot een belangrijke verkeersader ge-
maakt .
Teteringen, van oudsher een agrarische gemeente, heeft zich in
de loop der jaren ontwikkeld als een landelijke forensenge-
meente. De gemeente Teteringen is eveneens "rijk" aan monumen-
ten, welke door toeristen veelvuldig worden bezocht, o.a.
monumentale Brabantse langgevelboerderijen met Vlaamse schuren
welke prachtig in de oude staat zijn gerestaureerd e.g. gere-
noveerd .

II. 5 Welzijnsvoorzieningen '..-.;.

Op het gebied van welzijn, o.a. sport, telde Teteringen zo'n
25 sportverenigingen met in totaal ca. 2000 leden. Deze ver-
enigingen hebben de beschikking over een groot aantal sportac-
comodaties. Enkele daarvan zijn het sportpark "De Gouwen"
(voetbal, hockey en 14 tennisbanen) , sporthal gelegen aan de
Donkerstraat enz. Een tweetal schutterijen beschikt over een
eigen accomodatie. Gemeenschapshuis "'t Web" neemt een centra-
le plaats in als uitgangsbasis voor vele plaatselijke vereni-
gingen. Verder zijn er in Teteringen voldoende lokaties aanwe-
zig voor het verenigingsleven; . daarnaast : is er tevens ruime
aandacht geschonken voor speelvoorzieningen voor de jeugd.
De oudste vereniging die Teteringen rijk is, is het Sint
Ambrosiusgilde, daterend uit 1717.

III. Bestuur, taken (administratieve) organisatie en
huisvesting .

Als eerste (gemeente)bestuur kozen de Teteringers op 22 maart
1795 een college van regenten als bestuurders; dit naar aan-
leiding van de Franse leuze "Vrijheid, Gelijkheid en Broeder-
schap" . Pieter van Ginneken werd de eerste "maire" en na de
aftocht van de Fransen in 1813 de "provisionele burgemeester".
In 1835 volgde de zoon van Pieter van Ginneken, Jacobus, hem
op als burgemeester. Jacobus was tevens notaris. De gemeente-
wet van 1851 verklaarde het ambt van burgemeester en notaris -
behoudens aparte goedkeuring- onverenigbaar.
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Op 25 mei 1852 werd Jacobus van Ginneken eervol ontslagen en
werd tot wethouder gekozen. Gedurende de periode 1852-1911
werden de gebroeders Verdaasdonk, beiden als secretaris begon-
nen, de respectievelijke opvolgers van Jacobus van Ginneken.

2)
In 1921 overleed burgemeester Chr. Verdaasdonk en vier maanden
later werd G. Sutorius benoemd tot burgemeester. In 1935
volgde W.A.J van der Meulen hem op (1935-1958) en vervolgens
door L.P. van Gils welke burgemeester was van 1958-1960.
Mr. F.M. Bloemen was burgemeester van 1960-1972 en werd opge-
voigd door drs. A.M.J.C. Aarts. Deze vervulde het burgemees-
terschap van 1973 tot 1983. De "laatste" burgemeester van
Teteringen was Arn. van den Berg. Hij was burgemeester van
1984 tot en met 1996.

De gemeentesecretarissen welke in de gemeente Teteringen aan
het het hoofd van de gemeentesecretarie stonden, waren achter-
eenvolgens :
- Chr. Oomen van 1933-1953 tot maart;
- C. Meeuwes van 1953-1968 tot half mei;
- J.B.A. Mertens van 1968-1988 tot oktober;
- A.C. van Rooy van 1988-1996. 3)

Vanaf het begin van de zeventiger jaren deden de (vaste)
commissies van advies en bijstand hun intrede in Teteringen.
Deze commissies adviseerden het college van Burgemeester en
Wethouders in bepaalde zaken of oefenden bepaalde overgedragen
bevoegdheden van de gemeenteraad middels delegatie uit. Veelal
maakte gemeenteraadsleden deel uit van deze commissies en het
secretariaat ervan werd voor het merendeel gevoerd door een
(aangewezen) ambtenaar. . .
Tot 1990 waren dit de (vaste) commissies Financiën, Onderwies,
Cultuur en Welzijn, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
en Sport en Recreatie. Vanaf 1990 waren de genoemde commissies
"gereorganiseerd" en werden het drie vaste commissies van
advies en bijstand, te weten: de Commissie Algemene Zaken en
Middelen, de Commissie Grondgebied en de Commissie Welzijn.
De Medezeggenschapscommissie ten behoeve van het gemeenteper-
soneel deed in 1983 zijn intrede.

Over de administratieve organisatie van de gemeente Teteringen
is er tot ca. 1960 betrekkelijk weinig bekend. Organogrammen
bleken in het archief te ontbreken. De grootte (qua inwonertal
en personeelsbestand) van de gemeente zal vermoedelijk hier
mee te maken hebben gehad. Openbare Werken was bijvoorbeeld m
eerste instantie het "bureau Openbare Werken" later werd dit
een secretarieafdeling.
In 1960 werd het Gemeentelijk Grondbedrijf opgericht als tak
van dienst ex. art 2 52 van de Gemeentewet. Tevens kende de
gemeente Teteringen een vrijwillige brandweer, die vanaf 1933
reeds dienst deed. De politie bestond in 1929 uit één dienst-
doende veldwachter; (veel) later deed de Rijkspolitie zijn
intrede welke -na een reorganisatie bij het politiewezen- de
(regio)politie voor Midden en West-Brabant werd genoemd.
De gemeente Teteringen kende vanaf de jaren zestig/zeventig
qua organisatiestruktuur diverse "bureau's" en vanaf de tach-
tiger jaren een "afdelingenmodel", verder onderverdeeld m
bureau's. -17-



De taakgebieden van de gemeente hadden zich in de loop der
jaren danig uitgebreid. Teteringen kende de volgende afdelin-
gen in haar organisatie:
- afdeling I, bestaande uit het bureau Algemene Zaken en

Ruimtelijke Ordening;
- afdeling II, bestaande uit het bureau Financiën;
- afdeling III, bestaande uit het bureau Sociale Zaken;
- afdeling IV, bestaande uit het bureau Interne Zaken,-
- afdeling V, bestaande uit het bureau Openbare Werken met

het bureau Bouw- en Woningtoezicht, dat geza-
. menlijk, vanaf 1935 tot en met 1992 met de
• gemeente Prinsenbeek gerund werd, middels een

gemeenschappelijke regeling.
Begin negentiger jaren (1991) werd het ambtelijk apparaat
gereorganiseerd met als resultaat dat er voor een "sectorenmo-
del" werd gekozen, een driepoot, namelijk de sectoren I tot en
met III. De driepoot werd alsvolgt ingevuld:
- Sector I werd Welzijn en Dienstverlening;
- Sector II werd Middelen;
- Sector III werd Grondgebied.
Deze reorganisatie werd nodig bevonden om ervoor te kunnen
zorgen dat het "orgaan" ook in de toekomst voldoende toegerust
zou zijn voor het naar behoren vervullen van de verschillende
taken, ook nieuwe taken, die de gemeente nu eenmaal heeft. De
verschillende taken waren zodanig geclusterd, dat de burger
met zijn of haar vraag (vragen) niet meer van de een naar de
ander moest worden gestuurd. Het "één-ingangsprincipe" werd
benadrukt.
De (hoofd)taken lagen met name op het gebied van het financië-
le beleid, o.a. opstellen van de begroting en jaarrekening,
het heffen van plaatselijke belastingen, de controle van de
financiële administratie; de uitvoering van de sociale wetge-
ving en maatschappelijke zorg, volksgezondheid, onderwijs,
welzijn, sport en recreatie; de uitvoering van de bijzondere
wetten zoals de Drank- en Horecawet, de Winkelsluitingswet, de
verkeerswetgeving e.d.; de vergunningverlening o.a. voor
evenementen; de bevolkingsadministratie en burgerlijke stand,
militaire zaken; milieuzaken; het opstellen van gemeentelijke
verordeningen ten aanzien diverse taakvelden; bouwplannen met
de beoordeling hiervan; invulling ruimtelijke ordening, o.a.
opstellen en uitvoeren van bestemmingsplannen, grondaan- en
verkopen. De taakuitoefening lag in hoofdzaak zowel op be-
leidsmatig niveau als op uitvoeringsniveau, bijvoorbeeld
indien er van "bovenaf" wetten en maatregelen werden opgelegd
en dienden te worden uitgevoerd.
Het automatiseringsproces deed zijn intrede begin zeventiger
jaren.
De gemeente Teteringen paste het registratuurstelsel sinds 1
januari 193 0 toe en was aangesloten bij de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (V.N.G.). In 1971 had de gemeente Tete-
ringen maar één gediplomeerde archiefverzorger in dienst
hetgeen wijst op een niet al te omvangrijke administratie, met
name op archiefgebied. Het registratuurstelsel heeft door de
jaren heen steeds als speerpunt gediend en voldeed goed. Tot
en met 1996 werd het registratuurstelsel toegepast.
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Op 29 oktober 1956 besloot de gemeenteraad tot het vaststellen
van een "Verordening op de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats"
en op 17 juni 1971 werd door de gemeenteraad de "Archiefveror-
dening" vastgesteld. _
Het totale personeelsbestand breidde langzaam uit, maar echt
van spectaculaire uitbreiding van het personeelsbestand kon
men niet spreken. De uitbreiding van het personeel lag voorna-
melijk in het feit dat het takenpakket, met name na de Tweede
Wereldoorlog, flink toenam, mede ook door de maatschappelijke
veranderingen in de jaren zestig tot en met tachtig. Bovendien
was de bevolkingsexplosie na de Tweede Wereldoorlog hier mede
debet aan. In 1991 telde de ambtelijke organisatie 37 ambtena-
ren, waarvan er 2 8 ter gemeentesecretarie werkzaam waren en er
9 in de buitendienst hun werkzaamheden verrichtten. 4)
Aan de Zandgouw te Teteringen was het "eerste" gemeentehuis
gesitueerd. De vorm van het gebouw deed denken aan een wat
ruimere burgerwoning. Dit (gemeente)huis heeft van 1821-1870
gediend als "eerste" gemeentehuis van Teteringen. Hierin waren
de vergaderkamer voor de gemeenteraad, de secretarie, de
"woning" voor de veldwachter en de gevangenis gevestigd. In
1821 werd dit huis van het kerkbestuur aangekocht voor de som
van F 1.000,-. Op 14 september 1821 kwam het gemeentebestuur
voor het eerst bijeen "op het gemeentehuis in de raadskamer
aldaar".
Na 1870 is het gebouw in bezit geweest van diverse eigenaars,
zowel geestelijken als burgers. In 1868 werd een nieuwe pasto-
rie gebouwd op de hoek van het Hoeveneind en de Groenstraat.
De oude pastorie werd verkocht aan de gemeente en zo was het
"tweede" gemeentehuis aan het Hoeveneind 3 een feit. Vanaf
1870 tot en met 1996 zou het in gebruik blijven als gemeente-
huis. Het pand Hoeveneind 3 is aangewezen als een rijksmonu-
ment In de jaren dertig vonden diverse verbouwingen en aan-
passingen plaats. Half in de zeventiger jaren diende het
gemeentehuis aan het Hoeveneind 3 grondig verbouwd en aange-
past te worden, mede om aan de eisen van die tijd te voldoen.
Deze ingrijpende verbouwing noopte de gemeenteraad te beslui-
ten op 16 augustus 1977 het gemeenschapshuis "'t Web", gelegen
aan de Scheperij 13 te Teteringen in afwachting en^ voor de
duur van de uitbreiding van het gemeentehuis aan te wijzen als
huis der gemeente. De ontvangstzaal van het Wit Gele Kruisge-
bouw aan de Willebrordstraat 3 werd aangewezen als huis der
gemeente ten behoeve van de huwelijksvoltrekkingen.
Het gemeentehuis aan het Hoeveneind had in datzelfde jaar een
grondige verbouwing alsmede restauratie doorstaan en eind 1977
werden de nieuwe kantoorruimten betrokken.
In de zestiger jaren had de gemeente Teteringen nog wel plan-
nen ontwikkeld voor de bouw van een totaal nieuw gemeentehuis
aan het Willem-Alexanderplein, doch het Provinciaal Bestuur
stak hier een stokje voor en keurde de plannen af, mede gelet
op de kostenfactor en noodzaak. Het gemeentebestuur van Tete-
ringen was teleurgesteld doch diende een plan in tot een
qrondige verbouw en restauratie in van het bestaande gemeente-
huis aan het Hoeveneind. Dit keurde het Provinciaal Bestuur
qoed en zodoende werd het gemeentehuis tevens rijksmonument
grondig aangepakt, wat uiteindelijk resulteerde in een aange-
past "modern" gemeentehuis.

-19-



Op 3 november 1977 werd het verbouwde gemeentehuis officieel
geopend door de Commissaris van de Koningin van de provincie
Noord-Brabant, drs. J. van der Harten.
In 1986 volgde wederom een uitbreiding van het kantoorgedeelte
ten behoeve van de Sector Grondgebied.

Deze uitbreiding was noodzakelijk in verband met de toename
van het gemeentelijk takenpakket, met name op milieugebied. In
deze nieuwe vleugel vonden Openbare Werken en Mileuzaken hun
onderkomen. 5)

IV. Opheffing

Reeds eind zestiger jaren (juni 1969) werd door het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het herindelingsplan
"Breda-Noord" in procedure gebracht.
Het plan werd op een gegeven moment in de ijskastgezet mede
doordat Prinsenbeek bereid was om de Haagse Beemden in zijn
totaliteit af te staan aan de gemeente Breda ten behoeve van
de woningbouw van deze gemeente. Teteringen hoefde geen verder
grondgebied af te staan, ergo dat de gemeente Teteringen
opgeheven zou worden. Dit alles bleek uit het in 1964 door de
desbetreffende gemeenteraden genomen initiatief met elkaar te
komen tot een gebiedsruil Haagse Beemden-de Rith-Effen. Breda
gaf haar voorkeur voor haar eerstkomende uitbreidingen aan het
gebied van de Haagse Beemden, liggende in de gemeente Prinsen-
beek ten oosten van de spoorlijn Breda-Rotterdam. Er konden
circa 800 hectare bouwgrond worden benut, genoeg voor zo'n
16000 woningen. De aanvankelijk door de gemeente Prinsenbeek
voorgestelde grondruil van het gebied Haagse Beemden tegen het
gebied Effen en de Rith ging niet door. Breda kreeg het totale
gebied van de Haagse Beemden. Resumerend hield het herinde-
lingsplan "Breda-Noord" het volgende in:
- opheffing van de gemeente Prinsenbeek en toevoeging van deze
gemeente aan Breda;

- opheffing van de gemeente Terheijden; toevoeging van de kom
Terheijden aan Breda en toevoeging van een noord-oostelijk
gedeelte van Terheijden aan de gemeente Oosterhout;

- opheffing van de gemeente Teteringen; gedeelte van de Vrag-
gelse Heide toevoegen aan Oosterhout en het overige deel van
Teteringen toevoegen aan Breda.

Rond de tachtiger jaren was de positie van de Wet Agglomeratie
Eindhoven aanleiding geweest voor de Minister van Binnenlandse
Zaken tot een overleg te komen met het college van Gedeputeer-
de Staten van Noord-Brabant om zich te beraden over de toekom-
stige bestuurlijke samenwerking in dat gebied. Er moest gron-
dig worden bezien op welke schaal een dergelijke samenwerking
tot stand zou moeten komen en hoever deze zou moeten reiken.
Het bovenstaande zou de eerste aanzet betekenen tot een (late-
re) totale herschikking (herindeling) van de gemeenten in heel
Nederland, met name in de provincie Noord-Brabant.
In het bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp voor een nieuwe
Wet Gemeenschappelijke Regelingen in december 1980, in werking
getreden per 1 januari 1985, werd door de regering voorgesteld
het onmogelijk maken van plannende, coördinerende en sturende
bevoegdheden door samenwerkingsverbanden ten aanzien van het
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gezamenlijk door deelnemende gemeenten te voeren beleid. Deze
taak diende, volgens de regering, door de provincies te worden
verricht. Het tweede punt was het proces van geleidelijke
provinciale schaalverkleining.

Daarbij werd rekening gehouden met de mogelijkheid dat met
name in de provincies Gelderland, Noord-Holland en Noord-
Brabant een aanpassing van de provinciale schaal in die gebie-
den gewenst zou zijn. Als derde punt werd door de regering
uitgesproken dat er een voorkeur bestond een bestuursmodel in
Nederland te handhaven van drie bestuurslagen, namelijk Rijk,
Provincie en Gemeenten, Waterschappen e.d. Intergemeentelijke
samenwerking zou derhalve niet het karakter mogen krijgen van
een vierde bestuurslaag, noch dat er hier een aanzet toe
gevormd zou worden.
Het herindelingsbeleid was kortom erop gericht, iedere gemeen-
te qua schaal en draagvlak zo toe te rusten dat deze, rekening
houdend met taak, plaats en funktie, haar taken nu en in de
toekomst adequaat zou kunnen behartigen. Daarbij zou het in
eerste aanleg moeten gaan om het wegnemen van knelpunten die
zich in de bestuurspraktijk (kunnen) voordoen.
In een groot aantal gemeenten, met name die in het samenwer-
kingsgebied Breda, deden zich dergelijke sociaal-geografische
knelpunten voor, die o.a. verband hielden met het grensbeloop.
Op 12 april 1988 werd het bestuurlijk adviescollege, de "Com-
missie Schampers" ingesteld door het college van Gedeputeerde
Staten. Deze commissie had als opdracht meegekregen, op basis
van geformuleerd provinciaal beleid en rekening houdend met op
rijksniveau gehanteerde uitgangspunten ten aanzien van de
gemeentelijke herindeling, concrete aanbevelingen te doen voor
bestuurlijke besluitvorming ter verbetering van het gemeente-
lijk funktioneren.
Het gemeentebestuur van Teteringen voelde de bui al hangen en
ging direkt in verweer met als doelstelling de gemeente Tete-
ringen haar zelfstandigheid te laten behouden met het oog op
de op stapel staande gemeentelijke herindelingsplannen in de
provincie Noord-Brabant. Het gemeentebestuur voelde zich
hierin krachtig gesteund door de bevolking, maar ook door de
gemeenten Prinsenbeek en Nieuw-Ginneken die eveneens vreesden
voor hun zelfstandigheid. Uit de burgerbevolking ontstond in
1990 een aktiecomité, genaamd: "Aktiecomité Teteringen Zelf-
standig" . Zij hadden het een en ander bestudeerd en vastgelegd
in een aantal "aktiestellingen". Vele affiches verschenen in
het dorp voor de ramen en stickers op de
(voor-)achterruiten van auto's en andere motorvoertuigen.
Binnen het aktiecomité was een aparte werkgroep aktief die een
"Onafhankelijkheidsdag" voorbereidde. Deze dag werd gehouden
op 10 oktober 1992. De dag stond in het teken van het behouden
van de zelfstandigheid van Teteringen. Binnen het aktiecomité
ontstond het idee - in overleg met de burgemeester - een
commissie te vormen met als opdracht een verdere ontwikkeling
van het idee te bevorderen, namelijk het houden van een en-
quête, die qua haalbaarheid, opzet, inhoud en vormgeving zou
beantwoorden aan de doelstelling. De commissie bracht eerst
een discussie op gang over de bedoelingen van de enquête,
omdat juist die de aard en opzet van de enquête diende te
bepalen.
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Het Comité gaf daarbij het volgende aan: ,
- de enquête was bedoeld voor alle inwoners van Teteringen van
16 jaar en ouder;

- de enquête moest vooral dienen als informatiedrager; de
inwoners moesten meer zicht krijgen op de problematiek;

- de enquête moest voor een zo groot mogelijk gedeelte van de
doelgroep leesbaar en begrijpelijk zijn;

- de enquête moest de saamhorigheid aanwakkeren en een aanzet
geven tot een bewustvorming omtrent de annexatiedreiging bij
de inwoners;

- tot slot moesten de resultaten in het grote proces rondom de
herindeling worden ingebracht.

Het resultaat van de enquête was alsvolgt:
- totaal werden er 4445 enquêteformulieren uitgereikt, waarvan
er 3432 ingevuld terugontvangen waren. De respons was der-
halve 77,21%;

- 3272 geënquêteerden hadden vraag 8 "Moet de Provincie opge-
roepen worden tot behoud van een zelfstandig Teteringen ?"
met "Ja" beantwoord, zodat 95,2 % de oproep voor het behoud
van een zelfstandig Teteringen onderschreef. Hieruit werd
danook de conclusie getrokken dat de saamhorigheid en de
eensgezindheid bevestigd werden.

Van de 77,21 % was 2,2 % tegen een oproep tot behoud van
zelfstandigheid; 2,6 % had op dit punt geen mening. De en-
quêtecommissie deed de aanbeveling aan het Comité de resulta-
ten op een nader te bepalen moment aan te bieden aan het
gemeentebestuur van Teteringen, het college van Gedeputeerde
Staten, de leden van Provinciale Staten alsmede de pers.
Het "Aktiecomité Teteringen Zelfstandig" besloot haar taak als
aktiegroep, gericht op akties ter ondersteuning van de gedach-
te aan een zelfstandig Teteringen te beëindigen,; zij had haar
doelstelling en taak immers volbracht. Bij brief van 10 mei
1993 deelde het Aktiecomité dit mede aan de gemeenteraad van
Teteringen.
Helaas bleek de politiek niet vatbaar voor de Teteringse
argumenten en er werd niet geluisterd naar de inwoners van
Teteringen. De steden in Noord-Brabant moesten groter
worden. 6) . . . . .

Uiteindelijk werd op 3 januari 1996 het wetsontwerp met be-
trekking tot de herindeling behandeld door de Commissie van
Binnenlandse Zaken. Op 22 en 23 mei 1996 vond in de Tweede
Kamer de plenaire behandeling plaats van het wetsvoorstel
inzake de gemeentelijke herindeling, met name in grote delen
van Noord-Brabant, waaronder het samenwerkingsgebied Breda. De
stemming over dit wetsvoorstel - na amendering - vond plaats
op woensdag 2 9 mei 1996 met onder meer als resultaat dat de
gemeente Teteringen per 1 januari 1997 ophield te bestaan als
een zelfstandige gemeente en in zijn geheel werd samengevoegd
met de gemeente Breda.

B. GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEF EN VERANTWOORDING VAN DE
INVENTARISATIE
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1. Geschiedenis van het archief • ,

De gemeente Teteringen sloot zich per 1 januari 1930 aan bij
het Registratuurbureau van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
Daarmee werd per diezelfde datum het registratuurstelsel
ingevoerd. De archiefbescheiden zaten geborgen op een tot
archiefkamer ingericht vertrek op de eerste verdieping van het
gemeentehuis (1953). De stukken werden geborgen in omslagen,
portefeuilles en (archief)dozen, terwijl oude registers, waar
nodig, werden gerestaureerd. Het geheel was geplaatst in
stalen rekken. Deze waren in de vijftiger jaren aangeschaft,
met name om tevens de bevolkingsregisters deugdelijk te plaat-
sen. Tot deze aankopen werd besloten omdat gebleken was dat de
bouw van een (brandvrije) archiefbewaarplaats vanwege de extra
hoge kosten op dat moment niet haalbaar was.
Het archief werd geborgen op basis van de code van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (basisarchiefcode). Het archief
vóór 193 0 werd overgedragen aan het Streekarchivariaat in de
Kring Oosterhout, waarbij Teteringen aangesloten was sinds
1955.
Het archief werd regelmatig wekelijks bezocht door de streek-
archivaris, die de statische en semi-statische archieven
bewerkte en daarnaast adviserend optrad ten behoeve van het
archief en de archivering, zowel gevraagd als ongevraagd.
De archiefbescheiden werden naar doel geklasseerd en opgebor-
gen; binnen het doel naar onderwerp en eventueel verder vond
er een onderverdeling plaats naar zaak, gescheiden door schei-
dingsstroken (tabstroken).
Het archief kent objectdossiers, welke inhoudelijk omvangrijke
zaken bevatten. Voorbeelden van objectdossiers zijn bouwdos-
siers (bouwvergunningen), aan- en verkoopdossiers van onroe-
rende goederen e.d. De bouwvergunningenseries, welke apart
zijn bewerkt, zijn opgenomen en geplaatst in de archiefbe-
waarplaats bij het betreffende secretarieblok (periode 1929-
1979 en 1980-1996) . Deze zijn in een geautomatiseerd bestand
opgenomen.
De oude orde en ordening werd zoveel mogelijk gehandhaafd en
zonodig hersteld. Het te inventariseren archief loopt over de
periode 1930-1979. Het archiefdeel 1980-1996 zal later worden
geïnventariseerd. De lengte van het archief bedraagt ca. 65
meter.
De materiële staat waarin het te bewerken archiefdeel werd
aangetroffen was matig te noemen, met name de periode tot
circa 1960. Het overige deel verkeerde in een redelijk tot
goede staat. De archiefbescheiden zaten (voor 1960) deels wel
en deels niet in omslagen, of zaten los als een pakket, bij-
eengehouden door elastiek, in archiefdozen. Bovendien was dit
deel van het archief niet geordend, te weten: niet in omslagen
geborgen, deels geen klassificatienummer, geen dossierom-
schrijving en als losse stukken geborgen. Tevens bleek dat er
archiefbescheiden licht beschadigd waren vanwege het feit dat
deze stukken in te volle dozen waren geplaatst. Hierdoor
ontstonden papierscheuren in de stukken. Aantasting van de
archiefbescheiden door vocht, insekten o.i.d. werd niet gecon-
stateerd.
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Wel waren er enkele archiefdozen licht aangetast door vocht,
doch deze zijn grotendeels -voordat de bewerking van dit
archiefdeel aanving-vervangen door nieuwe zuurvrije dozen.

Bij diverse verbouwingen van het gemeentehuis in de zestiger
jaren werd tevens de bouw en inrichting van de archiefbewaar-
plaats onder de loep genomen.
Dit was nodig omdat de omvang van het archief toenam en dit op
een deugdelijke en verantwoorde wijze geborgen diende te
worden.
De archiefbewaarplaats werd gesitueerd onder het gemeentehuis,
waar met name in eerste instantie het statisch archief werd
geplaatst. Later kwam hier ook het semi-statisch bij. Op de
begane grond werd een (archief)kluis gebouwd waar het "jonge-
re" semi-statisch archief werd geborgen. Van goede en deugde-
lijke klimatologische omstandigheden was geen sprake. Er werd
een apparaat geïnstalleerd dat vocht absorbeerde en verder
werd er aandacht geschonken aan betere ventilatie. Het "dyna-
misch" archief zat geborgen in pater-nosterkasten op de afde-
ling Interne Zaken ter gemeentesecretarie.
Het semi-statisch archief (periode 1930-1990) had in 1992 een
omvang van circa 13 8 meter, waarvan de serie bouwvergunningen
(17 meter) en het correspondentie/financieel archief (114
meter) de voornaamste bestanddelen vormden.
Het dynamisch archief (ca. 28 meter) werd in 1992 in een
geautomatiseerd bestand (AskSam) opgezet aan de hand van de
uitgave 19 87 van de code V.N.G. (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten). Hierin werden ook oudere dossiers opgenomen welke
nog veel geraadpleegd werden door het bestuur en de admini-
stratie. Het archiefautomatiseringsprogramma "AskSam" werd tot
en met 1996 gebruikt.
Bij de dossiervorming werd zoveel mogelijk een splitsing
aangebracht tussen te bewaren en te vernietigen bescheiden. In
het archief werd, met name uit het semi-statisch archiefdeel,
reeds aan daadwerkelijke vernietiging gedaan. De toegankelijk-
heid van het archief werd met behulp van de (geautomatiseerde)
dossierinventaris verzorgd. Verder werden nieuw te vormen
(gevormde) dossiers in de dossierinventaris vermeld, met
waar nodig- tevens de vermelding van de bewaartermijn en het
jaar van vernietiging. Van de voor vernietiging in aanmerking
komende bescheiden werden vernietigingsvoorstellen opgesteld
en na verkregen goedkeuring door de desbetreffende afde-
ling(en), bureau's, sector(en), werd de daadwerkelijke vernie-
tiging uitgevoerd.
In het begin, de jaren dertig tot zestig, was er geen postin-
schrijvingssysteem en werden de ingekomen stukken "op geheu-
gen" verwerkt (voortgangs- en afdoeningscontröle). In de
zeventiger en tachtiger jaren ontstond achtereenvolgens een
postinschrijvingssysteem middels het fiche-doorschrijfsysteem,
en middels de kopievorm. Indicateurs, brievenboeken e.d. waren
in de gemeente Teteringen in het archief niet aanwezig.
Per 1 januari 1997 werd Teteringen door de gemeentelijke
herindeling bij de gemeente Breda gevoegd, waarmee de eindda-
tum van het Teterings secretariearchief bepaald werd. 7)

2. Verantwoording van de inventarisatie
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Zoals vermeld lagen de redenen voor het inventariseren van het
secretariearchief van de gemeente Teteringen over de periode
1930-1979 en later over de periode 1980-1996 in het feit dat
het per 31 december 1996 afgesloten secretariearchief één
(statisch) geheel vormt.

Bovendien maakte de administratie minder gebruik van het
archief dan voorheen het geval was. Tenslotte diende als
gevolg van de verkorting van de overbrengingstermijn voor
overheidsarchieven tot 20 jaar, het secretariearchief tot en
met 1979 zo spoedig mogelijk voor het publiek goed toeganke-
lijk te zijn. De periode welke als eerste is aangepakt om te
inventariseren betreft de periode 1930-1979. De archiefbe-
scheiden vóór 193 0 waren reeds overgedragen aan het Streekar-
chivariaat in de Kring Oosterhout, zodat de bewerking vanaf
1930 kon starten.
Het secretariearchief van Teteringen was aanvankelijk één
groot aaneengesloten blok (1930-1996), doch mede in verband
met de terugbrenging van de openbaarheidstermijn van 50 naar
20 jaar, gesteld in de Archiefwet 1995, is dientengevolge het
archief gesplitst in twee delen, namelijk de periode 1930-1979
en 1980-1996. De prioriteit van bewerking lag voor de hand:
begonnen werd met de periode 1930-1979.
Stukken welke vóór 1930 in het archief zijn opgenomen zijn om
praktische redenen hierbij gehouden. De hoeveelheid stukken
vóór 1930 is tamelijk gering. Stukken welke na 1979 in het
archief voorkomen horen bij bestuursbesluiten welke voor 1979
zijn genomen en waarvan de afwerking c.q. uitvoering tot na
1979 loopt. De oude orde en ordening werd hierdoor zoveel
mogelijk gehandhaafd of zonodig hersteld.
Aan de bewerking van het archiefdeel 1930-1979, ligt primair
een archiefbewerkingsplan ten grondslag, wat tevens geldt voor
het -later- nog te bewerken archiefdeel 1980-1996.
Het archief is op onderwerp geborgen en binnen het onderwerp
op zaak. Een eventuele verdere onderverdeling binnen de zaak
vond plaats middels het aanbrengen van scheidingsstroken
(tabstroken). De gemeente Teteringen kende een gecentraliseerd
archiefbeheer. De afdeling Openbare Werken en het Bureau Bouw-
en Woningtoezicht hadden een eigen archief, hoofdzakelijk
bestaande uit "werkdossiers" welke als meer praktisch werden
gezien. De originelen vonden grotendeels hun weg naar de
afdeling Interne Zaken om te worden gearchiveerd. Het archief
vóór 1930 was reeds overgedragen aan het Streekarchivariaat in
de Kring Oosterhout, waarbij de gemeente Teteringen was aange-
sloten.
Voor de ontsluiting van het archief bestond een dossierinven-
taris welke in 1992 in een geautomatiseerd bestand werd inge-
voerd en ingedeeld volgens de "laatste" uitgave (1987) van de
archiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Van
blokvorming, met name de vorming van 10-jarenblokken, was in
eerste instantie geen sprake. Er bestond één archiefblok over
de gehele periode (1930-1996) , dat nu is afgesplitst in twee
archiefblokken, namelijk 1930-1979 en 1980-1996. De reden van
deze afsplitsing ligt -mede- in het feit dat de nieuwe Ar-
chiefwet 1995 stelt dat de overbrengingstermijn van overheids-
archieven wordt teruggebracht van 50 naar 20 jaar. Per 1
januari 1999 worden archieven tot en met 1979 daardoor open-
baar. -25-



Aan daadwerkelijke vernietiging van daarvoor in aanmerking
komende archiefbescheiden werd aandacht besteed, daar er
regelmatig vernietigingsvoorstellen werden opgesteld en aange-
boden. Middels verkregen goedkeuring van o.a. de streekarchi-
varis werd hieraan daadwerkelijk uitvoering gegeven.

De vernietiging van archiefbescheiden steunde op de gezamen-
lijke lijst van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Onder-
wijs, Kunsten en Wetenschappen (archiefbescheiden van na 1850)
van 6 maart 1948; later werd dit de Lijst van van 1 december
1983 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Welzijn,
Volkshuisvesting en Cultuur. Archiefbescheiden betreffende
(plaatselijke) verkiezingen werden periodiek conform de bepa-
lingen van de Kieswet vernietigd. De processen-verbaal zijn
grotendeels bewaard gebleven.
Omdat de oorspronkelijke dossieromslagen niet voldoen aan de
huidige kwaliteitseisen van blijvende bewaring zijn alle
dossieromslagen vervangen door zuurvrije omslagen; hetzelfde
geldt voor de archiefdozen, die thans zuurvrij zijn.
De omslagen zijn voorzien van de vermelding van de periode
waartoe deze behoren, de naam van de (voormalige) gemeente,
het klassificatienummer, een (korte) omschrijving alsmede het
desbetreffende inventarisnummer.
Beperkende bepalingen inzake de openbaarheid zijn -indien
nodig-gesteld. Deze betreffen met name stukken welke privacy-
gevoelige gegevens bevatten. Alleen met toestemming van de
gemeentearchivaris kan inzage worden verstrekt in stukken
welke een beperking van de openbaarheid kennen. Deze stukken
zijn in de inventaris in een "N.B." onder de beschrijving
aangegeven.
Hiaten c.q. vermenging van archieven werd niet aangetroffen.
Wel bleek tijdens de bewerking van het archief dat er stukken
ontbraken welke voor de historie van de gemeente Teteringen
interessant zouden zijn geweest, te weten o.a. stukken uit de
oorlogsperiode, notulen van vergaderingen van managementteams,
raadsnotulen 1931 e.d.. Voornoemde stukken waren wel vermeld
op vernietigingsvoorstellen waaraan destijds goedkeuring werd
verleend.
Door de inventarisator werd daadwerkelijk uit het archief
vernietigd volgens de (thans) geldende richtlijnen. De omvang
van het archief bedraagt thans na vernietiging van overtollige
bescheiden 110 meter; inclusief 41 meter bouwdossiers, periode
1929-1996 en exclusief 43 meter financieel archief.
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I N V E N T A R I S

07 Openbaar bestuur; Administrat ie
"Het Organisme"

1. Openbare bekendmakingen inzake de mobili-
satie en het brengen van het land in staat
van oorlog,

1939-1940. 1 omslag

.07.1 Instelling, ontwikkeling, opheffing

.07.121 Bevordering van de groei en ontwikkeling

2. Rapport van burgemeester W.A.J. van der
Meulen inzake de wijze van optreden van
Duitse militairen te Teteringen,
1940 jun. 22. 1 stuk

3. Stukken betreffende de Intergemeentelijke
Organisatie "De Baronie van Breda", met
name de totstandkoming, regeling en uit-
voering,
1950-1964. 1 omslag

4. Stukken betreffende de deelname en het
lidmaatschap van de gemeente Teteringen
bij de Streek V.V.V. "De Baronie van Bre-
da", met name de subsidiëring, overlegka-
ders e.d. ,
1950-1975. 1 omslag

5. Stukken betreffende de groei en ontwikke-
ling van de gemeente Teteringen, met name
krantenknipsels, publicaties in het week-
blad voor Teteringen "Allerlei" e.d.,
1958-1979. 1 omslag

6. Stukken betreffende de intergemeentelijke
organisatie "De Baronie van Breda", met
name de uitvoering van rijwielpaden,
1971-1975. 1 omslag

7. Stukken betreffende de Intergemeentelijke
Organisatie "De Baronie van Breda", met
name de vaststelling van het ontwerp-
structuurplan fietspaden,
1977 _ 1 omslag

.07.13 Voorrechten. Kenmerken



8. Stukken betreffende het gebruik van de
gemeentevlag en het gemeentewapen van de
gemeente Teteringen,
1935-1952. 1 omslag

S, Stukken betreffende het vaststellen door
de gemeenteraad van de gemeentevlag alsme-
de de beschrijving van de gemeentevlag,
1956-1979. 1 omslag

.07.151 Omvang van het gebied. Vaststelling en
wijziging van de grenzen

10. Stukken betreffende de grenswijziging
1942, met name het vooroverleg tussen Gin-

.. neken, Princenhage en Teteringen,
• 1936-1938. 1 omslag

11. Stukken betreffende de grenswijziging
1942, met name de voorbereiding van een
gemeenschappelijke nota over de grenswij-
ziging tussen Ginneken en Bavel, Princen-

•' ' • • hage en Teteringen,
1938 sep. 20-nov. 25. 1 omslag

12. Stukken betreffende de grenswijziging
1942, met name het oordeel van Teteringen
op het wetsvoorstel van het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie

.i Noord-Brabant,
1942. 1 omslag

13. Stukken betreffende de grenswijziging
1942, met name de hieraan verbonden ar-
chief- en personeelsconsequenties en de
verrekeningen met Breda en Nieuw-Ginneken,
1942-1945. 1 omslag

14. Stukken betreffende de grenswijziging
1961, met name het gezamenlijk overleg
tussen Breda, Teteringen en Nieuw-Ginne-
ken,
1958 jan.-feb. 1 omslag

15. Stukken betreffende de grenswijziging
1961, met name een verzoek tot de Kroon
vanwege Breda, alsmede bezwaarschriften en
adviezen van deskundigen inzake de grens-

, , wij ziging,
"'•<.. 1958 apr.-1960 jan. 1 omslag

16. Stukken betreffende de grenswijziging
1961, o.a. het voorstel, de ontwerp-rege-
ling, wijziging en de aanvaarding van de
wijziging met de ontwerp-wet,
1959-1961. 1 omslag



17. Stukken betreffende de grenswijziging
1961, met name het overgaan van 12 0 ha.
grondgebied van Teteringen naar Breda bij
wet van 30 maart 1961,
1959-1967. 1 omslag

18. Stukken betreffende de grenswijziging
1961, o.a. de afwikkeling van de schade-
loosstellingen en verrekeningen voort-
vloeiende uit de gebiedsafstand,
1961-1963. 1 omslag

19. Stukken betreffende het herindelingsplan
Breda-Noord, met o.a. standpuntbepalingen
van de randgemeenten,
1967-1970 1 omslag

20. Stukken betreffende het grondgebied van de
gemeente Teteringen, met name luchtfoto-
grafie en het vierkantensysteem,
1968-1974. 1 omslag

21. Protesten van diverse (aktie)groeperingen
uit de randgemeenten rondom Breda tegen
het herindelingsplan Breda-Noord,
1969-1970. 1 omslag

22. Teksten, opgesteld door het aktiecomité
"Vrij Teteringen" over het herindelings-
plan Breda-Noord,
1969-1971. 1 omslag

23. Stukken betreffende het herindelingsplan_
Breda-Noord, met name de intergemeentelij-
ke werkgroep van raadsleden van de gemeen-
ten Breda, Prinsenbeek, Terheijden en Te-
teringen,
1970-1971. 1 omslag

24. Stukken betreffende het herindelingsplan_
Breda-Noord met o.a. standpunten van advi-
seurs en deskundigen alsmede de inbreng
van de aktiegroepen naar de Commissaris
van de Koningin in de provincie Noord-Bra-
bant,
1970-1971. 1 omslag

25. Stukken betreffende de groei en ontwikke-
ling, met name herindelingsplannen, verde-
re bestuurlijke organisatie, de radiodi-
cussie met als titel: "Geen plaats voor
kleine gemeenten" en verdere documentatie,
1970-1971. 1 omslag



. 26. Stukken betreffende de bestuurlijke
(her)indeling in Nederland met name in de
provincie Noord-Brabant met o.a. een ge-
meentelijke indeling structuurschets,
1970-1974. 1 omslag

27. Stukken betreffende het herindelingsplan
Breda-Noord, met name de diverse bezwaar-

• , ' schriften van (semi)overheidsorganen, zo-
als de Waterleidingmaatschappij Noord-West

. . ' . • • Brabant en de gemeenten Terheijden en Te-
teringen,
1971. 1 omslag

28. Stukken betreffende het herindelingsplan
Breda-Noord met reactie hierop van de ge-
meente Teteringen,

•'•'•• . . . 1 9 7 1 - 1 9 7 2 . . 1 o m s l a g

••) . 29. Stukken betreffende planologische ontwik-
kelingen rondom en van Breda, o.a. met
betrekking tot woningbouw in de Haagse
Beemden, de afremming van de groei van de
randgemeenten rondom Breda met reacties

- van o.a. Teteringen en Prinsenbeek,
1973-1975. 1 omslag

• . •;' 30. Stukken betreffende de bestuurlijke inde-
ling, met name binnen het Stadsgewest Bre-
da, . • ..
1975. ' l omslag

31. Stukken betreffende de bestuurlijke inde-
ling, o.a. over de gehouden hoorzittingen

• • . .. met betrekking tot de (her) indeling binnen
de provincie Noord-Brabant,
1975-1976. 1 omslag

) 32. Stukken betreffende de omvang van het ge-
. . • bied met name de vaststelling en wijziging

van de grenzen, de verdere bestuurlijke
indeling alsmede de provinciale herinde-
ling,
1977-1979. 1 omslag

.07.155 Indeling ...

.07.155.1/2 Delen

33. Stukken betreffende de komaanwijzing der
, •• . ' gemeente Teteringen,

1928-1993. . 1 omslag



33a. Register van de wijken en nummers der hui-
zen te Teteringen,
ca. 1930. 1 deel

34 Stukken betreffende de straatnaamgeving
alsmede de invoering van de wijkaandui
ding,
1930-1979. 1 omslag

35 Stukken betreffende de huisnummering,
1948-1979. 1 oms

36. Stukken betreffende de afschaffing van de
gemeenteclassificatie,
1964. 1 omslag

3 7 Plattegrond der gemeente Teteringen,
1970-1975. 1 omslag

07 2 Betrekkingen tot andere lichamen en
organen

3 8 Stukken betreffende de administratieve
rechtspraak door de burgemeester, het col-
lege van Burgemeester en Wethouders en de
gemeenteraad der gemeente Teteringen,
1976-1977. 1 omslag

.07.23 Samenwerking

39. Stukken betreffende de Kring van Burge-
meesters omgeving Breda,
1947-1951. 1 omslag

40 Stukken betreffende de stichting Overleg-
en Informatiecentrum West-Brabant, voor-
heen de "Stichting Welvaartsbevordering
Groot West-Brabant", met deelname in de
stichting door de gemeente Teteringen,
1960-1973. 1 omslag

41. Stukken betreffende het instellen van een
informeel overleg in de regio Breda op
basis van vrijwilligheid,
1969-1974. 1 omslag

42 Stukken betreffende de toetreding van de
gemeenten Etten-Leur en Oosterhout tot de
regio Breda,
1969-1974. . 1



43. Stukken betreffende de regeling Stadsge-
west Breda, alsmede de ie tot en met de 4e
wijziging van de regeling,
1974-1981. 1 omslag

44. Stukken betreffende het Stadsgewest Breda,
met name de bestuurs- en organisatiestruc-
tuur, het stadsgewestelijk structuurplan
en het bejaardenbeleid,
1975-1979. "• 1 omslag

45. Stukken betreffende de 5e tot en met de 8e
wijziging van de regeling Stadsgewest Bre-
da,

- 1978-1979. 1 omslag

46. Stukken betreffende het voorontwerp van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen met re-
aktie hierop van de Raad voor de Territo-

. . . riale Decentralisatie, ;
1979. 1 omslag

.07.281 Financiële verhouding tussen organen

47. Stukken betreffende de financiële verhou-
ding, met name de algemene uitkeringen
inzake grenswijzigingen en riooluitkerin-
gen,
1954-1975. . ' 1 omslag

48. Stukken betreffende de Financiële Verhou-
dingswet 1960, met name de opgave kosten
sociale zorg,
1955-1975. 1 omslag

49. Stukken betreffende de financiële verhou-
ding, met name de kosten van onderwijs

"- - ingevolge art. 9 van het Financiële Ver-
houdingsbesluit 1960,
1960-1975. . 1 omslag

50. Stukken betreffende de financiële verhou-
ding, met name de uitkering ten behoeve
van het gewoon lager onderwijs,
1970-1979. 1 omslag

51. Stukken betreffende de financiële verhou-
ding, met name de vaststellingen van de
algemene uitkeringen uit het gemeente-
fonds,
1971-1979., 1 omslag



52. Stukken betreffende opgave van kosten so-
ciale zorg met als onderdeel de vervoers-
kosten als bedoeld in art. 13 der Lager-
onderwijswet 1920,
1976-1979. 1 omslag

07.3 Economische en rechtspositie

,07.351 Eigendom en bezit

53. Stukken betreffende de eigendomskwestie
met betrekking tot de "Poldervelden" tus-
sen de gemeente Teteringen en het water-
schap "De Hooge en Lage Vugt",
1942-1955. 1 omslag

54. Stukken betreffende de boerderij, gelegen
aan de Schijfstraat 4 te Teteringen, met
name het huurcontract en het herstel van
het rieten dak,
1975-1981. 1 omslag

55. Stukken betreffende het perceel Ooster-
hout seweg 73 te Teteringen, met name de
huurprijsvaststelling van het pand,
1978. 1 omslag

.07.351.11 Aankoop

56. Stukken betreffende de aankoop van gronden
door de gemeente Teteringen van particu-
lieren en derden,
1929-1952. . 1 omslag

57-58. Stukken betreffende de aankoop van gronden
van particulieren, geordend op persoons-
naam, letter K tot en met N,
1952-1968. 2 omslagen

57. K tot en met Leest.
58. de Leeuw tot en met N.

59-60. Stukken betreffende de aankoop van gronden
van particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Besems,
1955-1965. 2 omslagen

59. Letter A, 1955-1964.
60. Backx tot en met Besems, 1955-1965.



61-62. Stukken betreffende grondaankopen van par-
ticulieren, geordend op persoonsnaam, let-
ter Schoenmakers tot en met Z,
1958-1968. 2 omslagen

61. Schoenmakers tot en met Snoek, 1958-
1968.

62. Spoorwegen tot en met Z, 1959-1967.

63-66. Stukken betreffende grondaankopen van par-
ticulieren, geordend op persoonsnaam, let-
ter de Bie tot en met R,
1959-1969. 4 omslagen

63. de Bie tot en met Bul, 1960-1966.
64. C tot en met D, 1964-1969.
65. E tot en met J, 1959-1969.
66. P tot en met R, 1960-1968.

67-76. Stukken betreffende diverse grondaankopen
van bedrijven, particulieren en instellin-
gen door de gemeente Teteringen,
1969-1979. 10 omslagen

N.B. De grondaankopen over 1978 ontbreekt

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

1969.
1970.
1971.
1972.
1973 .
1974.
1975.
1976.
1977.
1979.

77-78. Stukken betreffende grondaankopen van par-
ticulieren, geordend op persoonsnaam, let-
ter D tot en met Z,
1972. 2 omslagen

77. D tot en met L.
78. M tot en met Z.

79. Stukken betreffende de aankoop van grond
van derden in verband met de aanleg van
een voetpad aan de Oosterhoutseweg,
1975-1979. 1 omslag

80. Stukken betreffende grondaankoop van der-
den in verband met de aanleg van fietspa-
den aan de oost- en westzijde van het Hoe-
veneind,
1976. , ' 1 omslag

34-



.07.351.12 Verkoop

81. Stukken betreffende het openbaar verkopen
van hout uit diverse boskavels o.a. aan
particulieren ten behoeve van de leniging
van de warmtenood e.d.,
1932-1954. 1 omslag

82. Stukken betreffende de verkoop van
(nood)woningen en dienstwoningen aan der-
den,
1932-1955. 1 omslag

83. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,
1934-1943. 1 omslag

84-85. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter B tot en met Z,
1953-1962. 2 omslagen

84. Letter B tot en met 0, 1954-1961.
85. Letter P tot en met Z, 1953-1962.

86. Stukken betreffende de verkoop van hout
uit (bos)percelen vanwege dunning in de
Teteringse bossen,
1954-1975. 1 omslag

87. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de firma Van den Heiligenberg ten be-
hoeve van de bouw van eengezinswoningen,
1957-1963. 1 omslag

'.) 88. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de N.V. Bramij met name de gerechte-
lijke procedure, gevoerd door de firma
Bramij tegen de gemeente in verband met
het bouwen van systeem-bungalows,
1962-1975. 1 omslag

89. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter B tot en met T,
1963. 1 omslag

90. Stukken betreffende de verkoop van grond
ten behoeve van de woningbouw door de ge-
meente Teteringen aan Nationaal Grondbe-
zit,
1963-1972. 1 omslag



91-92. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,
1964. 2 omslagen

. 91. Letter A tot en met M.
92. Letter N tot en met Z. .

93 Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter D tot en met V,
1965. 1 omslag

94. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter B tot en met V,
1966. 1 omslag

95-96. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,

" , 1967. 2 omslagen

95. Letter A tot en met M.
96. Letter N tot en met Z.

97. Stukken betreffende de verkoop van grond
door de gemeente Teteringen aan de bouw-
maatschappij Bakker-Bennebroek, raadsbe-

.••.••• sluit 25 september 1967,
-. 1967-1968. 1 omslag

98. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met W,
1968. •..'••.'.' 1 omslag

99. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,

. bij raadsbesluit van 12 juni 1968,
'•••.' 1967-1975. 1 omslag

100. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons
naam, letter B tot en met W,
1969. 1 omslag

101. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,

..."•.. bij raadsbesluit van 1 april 1969,
1969-1970. 1 omslag

102. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit van 13 mei 1969,

- 1969-1970. 1 omslag



103. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit 27 juni 1969,
1969-1972. 1 omslag

104-106. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,
1970. 3 omslagen

104. Letter A tot en met H.
105. Letter I tot en met S.
106. Letter T tot en met Z.

107-109. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,
1971. . 3 omslagen

107. Letter A tot en met H.
108. Letter I tot en met M.
109. Letter N tot en met Z.

110. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit van 26 oktober 1971,
1971-1972. 1 omslag

111. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit van 17 juni 1971,
1971-1972. 1 omslag

112. Stukken betreffende het geschil tussen het
Bouwfonds Zuid-Nederland en particulieren
en de gemeente inzake verkaveling van
grond in het Heesterbos,
1971-1972. • 1 omslag

113. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit 1 februari 1972,
1972. 1 omslag

114. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan de bouwmaatschappij Bakker-Bennebroek,
bij raadsbesluit van 21 november 1972,
1972. 1 omslag

115-116. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met Z,
1972. 2 omslagen

115. Letter A tot en met L.
116. Letter M tot en met Z.



117. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter G tot en met V,
1973. 1 omslag

118. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter B tot en met W,
1974. 1 omslag

119. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met W,
1975. 1 omslag

120. Stukken betreffende verkopen algemeen, te
weten: het redigeren van aan- en verkoop-
besluiten; het gebruik maken van ketting-,
boete- en anti-speculatiebedingen in ge-
meentelijke verkoopcontracten e.d.,
1975-1979. 1 omslag

121. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter B tot en met S,
1976. , . " . • 1 omslag

122. Stukken betreffende de verkoop van hout
aan derden, o.a. vanwege dunning in de
bossen, te rooien bomen e.d.,
1976-1980. 1 omslag

123. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-

.-•,,' naam, letter G tot en met W,
1977. 1 omslag

124. Stukken betreffende de vaststelling van de
verkoopprijs per m2 grond in de "Gouwen-
Oost",
1978. 1 omslag

125. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met W,
1978. 1 omslag

126. Stukken betreffende de verkoop van grond
aan particulieren, geordend op persoons-
naam, letter A tot en met V,
1979. .. . 1 omslag

07.351.13 Ruiling

127. Stukken betreffende de ruiling van grond,
1930-1970, 1 omslag



07.351.14 Schenking

12 8. Stukken betreffende diverse schenkingen
o.a. door de gemeente Teteringen aan o.m.
het Stedelijk Museum te Breda e.d.,
1932-1959. 1 omslag

.07.351.15 Onteigening. Vordering. Naasting

129. Stukken betreffende de onteigening van
grond aan de Oosterhoutseweg en grond ten
behoeve van de bouw van een politiewoning,
1949-1951. 1 omslag

130. Stukken betreffende de onteigening van
grond o.a. in verband met de verharding
van de Vraggelsebaan te Teteringen,
1957-1966. 1 omslag

131. Stukken betreffende de onteigening van
grond in verband met het bestemmingsplan
"Gouwen II",
1969-1972. 1 omslag

132. Stukken betreffende de gerechtelijke pro-
cedure van de onteigening van grond van
een particulier door de gemeente,
1971-1976. • 1 omslag

133. Stukken betreffende het onteigeningsplan
1979, alsmede de onteigening van gronden
in Kerkeind, het kruispunt Moleneind/Lan-
gelaar en Kerkeind herziening 1978,
1979-1980. 1 omslag

.07.351.21 Erfpacht

134. Stukken betreffende de uitgifte van grond
in erfpacht, o.a. de voorwaarden, gesteld
door de gemeente; de onderhandse verhuring
van grond e.d.,
1931-1972. 1 omslag

07.351.32 Verhuur en verpachting

135. Stukken betreffende de verhuur van het
"Cadettenkamp" door de gemeente Teteringen
aan het Ministerie van Defensie,
1930-1977. 1 omslag



136-137. Stukken betreffende de verhuur en verpach-
ting van de "Poldervelden" aan particulie-
ren en derden, geordend op persoonsnaam,
letter B tot en met V,
1937-1979. 2 omslagen

136. Letter B tot en met J, 1937-1979.
137. Letter K tot en met V, 1957-1979.

138. Stukken betreffende de verhuur van gemeen-
te-eigendommen aan derden,
1958-1973. 1 omslag

07 .351.34 Gebruik

139. Stukken betreffende het in gebruik geven
van gemeentegrond aan derden en aan in-
stellingen,
1931-1969. 1 omslag

140. Stukken betreffende het in gebruik geven
van gemeentegrond aan derden in verband
met het mogen onderhouden van deze stukjes
grond o.a. door particulieren,
1970-1975. 1 omslag

141.: Stukken betreffende het in gebruik geven
van gemeentegrond aan particulieren en
derden,
1974-1979. 1 omslag

.07.351.4 Rechten en verplichtingen ten aanzien van
, aangrenzende eigendommen

142. Stukken betreffende het vergoeden aan der-
den in verband met het aanbrengen, opstel-
len en plaatsen van o.m. lantaarnpalen,
buizen en leidingen in gemeente,- Rijks-
dan wel particuliere grond,
1943-1969. 1 omslag

143. Stukken betreffende het aanbrengen van
erfafscheidingen, de aanleg van brandgan-
gen en het doortrekken van tuinen e.d.,
1970-1975. 1 omslag

07.351.5 Beheer van eigendommen

07.351.511 Verbetering. Verbouwingen



144. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Noord", o.a. het we-
gen- en rioleringsplan, het maken van uit-
wegen aan de Oosterhoutseweg, beplantings-
plannen e.d.,
1960-1969. 1 omslag

145. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Noord", fase 1, 2 en
3,
1962-1965. 1 omslag

146. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen I",
1964-1967. 1 omslag

147. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II",
1966-1967. 1 omslag

148. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Noord", met name de
omgeving van de R.K. Kerk,
1966-1968. 1 omslag

149. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", met
name het leggen van riolering en het maken
van verhardingen,
1969-1970. 1 omslag

150. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", Ie
fase,
1969-1972. 1 omslag

151. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", 2e
fase,
1969-1972. 1 omslag

152. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", 3e
fase,
1970-1971. 1 omslag

153. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", 4e
fase,
1970-1973. 1 omslag

154. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", fase
4a, o.a. de overkluizing Wildhage,
1971-1974. 1 omslag



' * 155. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen II", 5e

. . . fase,
1972-1973. 1 omslag

156. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Buitengebied-Noord",
Ie fase,
1974. 1 omslag

157. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "De Gouwen-Zuid I",
1974-1979. 1 omslag

158. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Het Kerkeind" met
o.a. een kostprijsopzet,
1976-1979. 1 omslag

159. Stukken betreffende het bouwrijp maken van
het bestemmingsplan "Gouwen-Oost",
1979-1980. 1 omslag

.07.351.52 Verzekering tegen verschillende risico's

.07.351.521 Molestverzekering

160. Stukken betreffende de molest-verzekering
ten behoeve van woningen en winkels, het
gemeentehuis met de algehele inventaris
e.d. tegen brand,
1941-1955. . . • . . 1 omslag

161. Stukken betreffende de brand- en opstal-
verzekering ten behoeve van woningwetwo-

= ningen,
1948-1978. . 1 omslag

162. Stukken betreffende het verzekeren tegen
brand van diverse opstallen, met name een
beheerderswoning, de brandweergarage,
scholen, de politiewoning, de kleedlokalen
op sportterreinen e.d.,
1967-1979. ' 1 omslag

163. Stukken betreffende de verzekering van de
gemeentelijke motorvoertuigen, te weten
van de brandweer en openbare werken,
1970-1979. 1 omslag

.07.351.54 Exploitatie en administratie '• ,



164. Stukken betreffende opmetingen door het
kadaster in verband met een vernieuwing
van de naamlijst der kadastrale eigenaren
behorende bij de kadastrale legger der
gemeente Teteringen alsmede de uitslagen
van deze opmetingen,
1929-1969. 1 omslag

165. Stukken betreffende opmetingen door het
kadaster vanwege een algehele vernieuwing
van kadastrale gemeenteplans en het inme-
ten van straten en wegen,
1970-1979. 1 omslag

.07.352 Financiën

166. Stukken betreffende de Frauderisico-onder-
linge van gemeenten, te weten: de aanslui-
ting van Teteringen bij de verzekerings-
maatschappij , het te verzekeren geldbedrag
e.d.,
1938-1970. 1 omslag

167. Stukken betreffende de statistiek gemeen-
tefinanciën der gemeente Teteringen, met
name de financiële positie, de kaspositie
en vaste schulden, de kapitaalsuitgaven en
-inkomsten op kasbasis, de niet of nog
niet afgeschreven bezittingen naar de toe-
stand op 1 januari e.d.,
1956-1969. 1 omslag

168. Stukken betreffende de statuten en wijzi-
ging van de statuten van de verzekerings-
maatschappij Frauderisico-onderlinge van
gemeenten,
1957-1979. 1 omslag

169. Stukken betreffende de statistiek gemeen-
tefinanciën, te weten: staat I, de kaspo-
sitie van vaste schulden, de kapitaalsuit-
gaven en -inkomsten der gemeente Teterin-
gen, e.d. ,
1970-1975. 1 omslag

170. Stukken betreffende de statistiek gemeen-
tefinanciën der gemeente Teteringen, te
weten: de kaspositie, vaste schulden, de
kapitaalsinkomsten en -uitgaven op kasba-
sis, de inkomsten en uitgaven van maat-
schappelijk welzijn e.d.,
1974-1979. 1 omslag



.07.352.11 Begrotingen en financiële plannen

171. Begroting 1930, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
192 9. 1 omslag

172. Begroting 1931, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1930. 1 omslag

173. Begroting 1932, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1931. 1 omslag

174. Begroting 1933, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1932 . 1 omslag

175. Begroting 1934, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1933. 1 omslag

176. Begroting 1935, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1934. •,-. 1 omslag

177. Begroting 1936, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1935. 1 omslag

178. Begroting 1937, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
193 6. 1 omslag

179. Begroting 1938, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1937. 1 omslag

180. Begroting 1939, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
193 8. 1 omslag

181. Begroting 1940, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1939. 1 omslag



182. Begroting 1941, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1940. 1 omslag

183. Begroting 1942, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1941. 1 omslag

184. Begroting 1943, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1942 . 1 omslag

185. Begroting 1944, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1943. 1 omslag

186. Begroting 1945, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1944. 1 omslag

187. Begroting 1946, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1945. 1 omslag

188. Begroting 1947, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1946. 1 omslag

189. Begroting 1948, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1947. 1 omslag

190. Begroting 1949, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1948. 1 omslag

191. Begroting 1950, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1949. , 1 omslag

192. Begroting 1951, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1950. 1 omslag



193. Begroting 1952, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1951. 1 omslag

194. Begroting 1953, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1952 . 1 omslag

195. Begroting 1954, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld, ,
1953. 1 omslag

196. Begroting 1955, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij-
zigingen, opgesteld,
1954. . - 1 omslag

197. Begroting 1956, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1955. 1 omslag

198. Begroting 1957, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1956. 1 omslag

199. Begroting 1958, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij
zigingen, opgesteld,
1957. 1 omslag

200. Begroting 1959, met de memorie van toe-
lichting en de bijbehorende begrotingswij

•:-. . zigingen, opgesteld,
1958. 1 omslag

201. Begroting 1960, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1959. l omslag

202. Begrotingswijzigingen 1960, nummers 1 -
41,

, 1960. 1 omslag

203. Begroting 1961, met de memeorie van toe-
lichting, opgesteld,
1960. 1 omslag

204. Begrotingswijzigingen 1961, nummers 1 -
41,
1961. • . • ' . • . l omslag



205. Begroting 1962, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1961. 1 omslag

206. Begrotingswijzigingen 1962, nummers 1 -
32,
1962 . 1 omslag

207. Begroting 1963, met de memorie van toe
lichting, opgesteld,
1962. 1 omslag

208. Begrotingswijzigingen 1963, nummers 1 -
39,
1963. 1 omslag

209. Begroting 1964, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1963. 1 omslag

210. Begrotingswijzigingen 1964, nummers 1 -
44,
1964. 1 omslag

211. Begroting 1965, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1964. 1 omslag

212. Begrotingswijzigingen 1965, nummers 1 -
37,
1965. 1 omslag

213. Begroting 1966, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1965. 1 omslag

214. Begrotingswijzigingen 1966, nummers 1 -
44,
1966. 1 omslag

215. Begroting 1967, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1966. 1 omslag

216. Begrotingswijzigingen 1967, nummers 1 -
46,
1967. 1 omslag

217. Begroting 1968, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1967. 1 omslag

218. Begrotingswijzigingen 1968, nummers 1 -
49,
1968. 1 omslag



219. Begroting 1969, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1968. 1 omslag

220. Begrotingswijzigingen 1969, nummers 1 -
49,
1969. 1 omslag

221. Begroting 1970, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld, .
1969. 1 omslag

222. Begrotingswijzigingen 1970, nummers 1 -
55,
1970. 1 omslag

223. Begroting 1971, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1970. 1 omslag

224. Begrotingswijzigingen 1971, nummers 1 -
46,
1971. 1 omslag

225. Begroting 1972, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1971. 1 omslag

22 6. Begrotingswijzigingen 1972, nummers 1 -
58,
1972. 1 omslag

227. Begroting 1973, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1972. 1 omslag

228. Begrotingswijzigingen 1973, nummers 1 -
60,
1973. , 1 omslag

229. Begroting 1974, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1973. 1 omslag

230. Begrotingswijzigingen 1974, nummers 1 -
80,
1974. 1 omslag

231. Begroting 1975, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1974. l omslag

232. Begrotingswijzigingen 1975, nummers 1 -
57,
1975. • 1 omslag



233. Begroting 1976, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1975. 1 omslag

234. Begrotingswijzigingen 1976, nummers 1 -
35,
1976. 1 omslag

235. Begroting 1977, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1976. 1 omslag

23 6. Begrotingswijzigingen 1977, nummers 1 -
54,
1977. 1 omslag

23 7. Begroting 1978, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1977. 1 omslag

23 8. Begrotingswijzigingen 1978, nummers 1 -
52,
1978. 1 omslag

239. Begroting 1979, met de memorie van toe-
lichting, opgesteld,
1978. 1 omslag

240. Begrotingswijzigingen 1979, nummers 1 -
57,
1979. 1 omslag

.07.352.112 Kasboeken

241-246. Kasboeken,
1940. 6 delen

241. Verzamelpostenboek, 1940.
242. Kasboek van inkomsten, 1940.
243. Afgegeven bevelschriften tot beta-

ling, 1940.
244. Grootboek van inkomsten, 1940.
245. Kasboek van uitgaven, 1940.
246. Grootboek van uitgaven.

247-252. Kasboeken,
1941. 6 delen

247. Verzamelpostenboek, 1941.
248. Kasboek van inkomsten, 1941.
249. Afgegeven bevelschriften tot beta-

ling, 1941.
250. Grootboek van inkomsten, 1941.
251. Kasboek van uitgaven, 1941.
252. Grootboek van uitgaven, 1941.



253-258. Kasboeken,
1942. 6 delen

253. Verzamelpostenboek, 1942.
254. Kasboek van inkomsten, 1942.
255. Afgegeven bevelschriften tot beta-

ling, 1942.
256. Grootboek van inkomsten, 1942.
257. Kasboek van uitgaven, 1942.
258. Grootboek van uitgaven, 1942.

259-264. Kasboeken,
1943. 6 delen

259. Verzamelpostenboek, 1943.
260. Kasboek van inkomsten, 1943.
261. Afgegeven bevelschriften tot beta-

ling, 1943.
262. Grootboek van inkomsten, 1943.
263. Kasboek van uitgaven, 1943.
264. Grootboek van uitgaven, 1943.

2 65-270. Kasboeken,
1944. 6 delen

265. Verzamelpostenboek, 1944.
266. Kasboek van inkomsten, 1944.
267. Afgegeven bevelschriften tot beta-

ling, 1944.
268. Grootboek van inkomsten, 1944.
269. Kasboek van uitgaven, 1944.
270. Grootboek van uitgaven, 1944.

271-275. Kasboeken, ;
• . .. . 1945. . ; • ' " . 5 delen

271. Afgegeven bevelschriften tot beta-
ling, 1945.

272. Kasboek van inkomsten, 1945.
273. Kasboek van uitgaven, 1945.
274. Grootboek van inkomsten, 1945.
275. Grootboek van uitgaven, 1945.

.07.352.18 Rekeningen en verantwoordingen



276-325. Jaarrekeningen, 1930-1979, opgemaakt,
1931-1980. 49 delen

276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293 .
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303 .
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313 .
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.

1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942 .
1943 .
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965 .
1966.
1967 .
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973 .
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.



326-330. Bijlagen van de gemeenterekening, met name
de inkomsten en de uitgaven van de gewone
dienst, hoofdstukken I-II,
1940-1945. 5 dozen

N.B. De bijlagen over 1942 ontbreekt.

3 2 6 . 1 9 4 0 . ; • " . • . . • • ' • ' • . - •

327. 1941.
3 2 8 . 1 9 4 3 . •••.•...-.•

329 . 1944. . :
330. 1945.

331-340. Bijlagen van de gemeenterekening met name
de uitgaven, hoofdstukken I-XV,
1940-1945. 10 dozen

N.B. De hoofdstukken I-II over 1941, de
hoofdstukken I-II over 1943, 1944 en
1945 ontbreekt.

331. 1940, Hoofdstukken I - III.
332. 1940, Hoofdstukken IV - VIII.
333. 1940, Hoofdstukken IX - XV.
334. 1941, Hoofdstukken III - VIII.
335. 1941, Hoofdstukken IX - XV.
336. 1942, Hoofdstukken I - III.
337. 1942, Hoofdstukken IV - XV.
338. 1943, Hoofdstukken III - XV.
339. 1944, Hoofdstukken III - XV.
340. 1945, Hoofdstukken III - XV.

.07.352.6 Financieel beheer

.07.352.621 Belegging der gelden

341. Stukken betreffende de belegging van gel-
den, o.a. de 3% inschrijving op grootboek;
verkoop inschrijvingen grootboek; tijde-
lijke belegging van gelden bij particulie-
re banken e.d. ,
1929-1965. •:' 1 omslag

342. Stukken betreffende onderpand bij tijde-
lijke belegging van gelden,
1966-1979. 1 omslag

.07.352.628 Kasbeheer

342a. Instructieverordening van de kassier en de
gemeenteontvanger,
1963-1978. 1 omslag



343. Stukken betreffende bank- en girorekenin-
gen, o.a. rekening-courant; het contract
bankgiro-incasso-Rabobank-gemeente Tete-
ringen,
1976-1979. 1 omslag

07.352.65 Controle op het financieel beheer

343a. Raadsbesluiten met betrekking tot de con-
trole op het geldelijk beheer en de boek-
houding van de ontvanger en andere reken-
plichtige ambtenaren van de gemeente Tete-
ringen,
1941-1963. 1 omslag

343b. Stukken betreffende controle op het finan-
cieel beheer, te weten: de vaststelling
van de controlevergoedingen ten behoeve
van het verificatiebureau van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
1947-1951. 1 omslag

07.352.71 Geldleningen

344. Raadsbesluiten betreffende het sluiten van
overeenkomsten van geldleningen met o.a.
de Bank voor Nederlandse Gemeenten tot
bedragen, welke liggen tussen de F.2000,-
tot en met F.90.000,- voor diverse doel-
einden,
1929-1939. 1 omslag

345. Raadsbesluiten betreffende het sluiten van
geldleningsovereenkomsten met o.a. de Bank
voor Nederlandse Gemeenten tot bedragen,
welke liggen tussen de F.101.575,- tot en
met F.634.000,-,
1936-1975. 1 omslag

346. Raadsbesluiten betreffende het sluiten van
geldleningsovereenkomsten met o.a. de Bank
voor Nederlandse Gemeenten tot bedragen,
welke liggen tussen de F.1000,- tot en
met F.16.810,-,
1942-1963. 1 omslag

347. Raadsbesluiten tot het aangaan van geldle-
ningsovereenkomsten met o.a. de Bank voor
Nederlandse Gemeenten tot bedragen, welke
liggen tussen de F.20.000,- tot en met
F.45.000,-,
1947-1963. 1 omslag



348

349

Raadsbesluiten tot het aangaan van geldle-
ningsovereenkomsten met o.a. de Bank voor
Nederlandse Gemeenten tot bedragen, welke
liggen tussen F.54.000,- tot en met F.
100.000,-,
1949-1975. 1 omslag

Raadsbesluiten tot het aangaan van geldle-
ningsovereenkomsten met o.a. de Bank voor
Nederlandse Gemeenten tot bedragen, welke
liggen tussen de F.500.000,- tot en met F.
1.500.000,-,
1976-1979. 1 omslag

.07.353

,07.353.1

Benodigdheden en hulpmiddelen

Benodigdheden en hulpmiddelen voor gebou-
wen en werkruimten, o.a. kunstvoorwerpen

350 Stukken betreffende de bruikleenovereen-
komst tussen de gemeente Teteringen en de
Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten
te 's-Gravenhage alsmede de beëindiging
van de overeenkomst per 12 augustus 1971,
1965-1971. 1 omslag

.07.353.221 Archief(bescheiden). Registratuur

351 Stukken betreffende archiefbescheiden en
registratuur, met name de uitvoering zoals
de invoering van het registratuurstelsel,
rapporten van bevindingen inzake de toe-
stand van het archief, overbrenging van
archieven, de restauratie en revisie van
archieven of archiefbestanddelen e.d.,
1929-1978. 1 omslag

352-365. Registers
1930

352.
353 .
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.

-1957

1930
1932
1933
1936
1938
1940
1941
1941
1945
1947
1948
1950
1952

van

mrt
jan
okt
jun
nov
sep
nov
apr
jun
f eb
nov
jul
jan

14 delen

- 1931 dec. 31.
2 - 1933 okt. 10.
11 - 1936 jun. 13
15 - 1938 nov. 8.
9 - 1940 sep. 9.
10 - 1940 nov. 8
8. - 1943 apr. 21
22 - 1945 jun. 8.
9 - 1947 feb. 24.
25 - 1948 nov. 16
17 - 1950 jul. 22
23 - 1952 jan. 30
31 - 1953 sep. 23



365. 1953 sep. 24 - 1958 jan. 6.

366-373. Registers van verzonden stukken,
1930-1954. 8 delen

366. 1930 jan. 2 - 1931 dec. 31.
367. 1932 jan. 2 - 1936 jun. 22.
368. 1936 jun. 22 - 1939 mei 31.
369. 1939 mei 31 - 1942 mrt. 24.
370. 1942 mrt. 25 - 1945 dec. 29.
371. 1946 jan. 2 - 1949 dec. 31.
372. 1950 jan. 2 - 1953 dec. 15.
373. 1953 dec. 15 - 1954 mrt. 4.

3 74. Stukken betreffende archiefbescheiden en
registratuur, met name lijsten van reeds
vernietigde stukken,
1954-1975. 1 omslag

375. Stukken betreffende archiefbescheiden en
registratuur, met name de diverse gemeen-
telijke verordeningen met betrekking tot
de archieven en archiefbeheer,
1956-1971. 1 omslag

.07.353.3 Publiciteit en voorlichting

376. Stukken betreffende de verplichte uitvoe-
ring van verordeningen en andere maatrege-
len door de gemeente vanwege de Duitse
bezetting, alsmede de publiciteit en
voorlichting hierover door de bezettings-
macht,
1940-1945. 1 omslag

377. Stukken betreffende de opzet van een spe-
cifiek Teterings nieuwblad, geheten: "Al-
lerlei" ,
1971. 1 omslag

07.353.5/6/7 Benodigdheden en hulpmiddelen voor produc-
tie, distributie en technische dienstver-
richtingen in het algemeen

378. Stukken betreffende de aanschaf van diver-
se benodigdheden en hulpmiddelen, zoals
maaimachines, bosbouwmateriaal, zand- en
zoutstrooier, veegmachine, toilet- en
schaftwagens e.d.,
1962-1975. 1 omslag



379. Stukken betreffende de aanschaf van een
trekker met aanhangwagen met de beschik-
baarstelling van een krediet hiervoor door
de gemeenteraad,
1970. 1 omslag

380. Stukken betreffende de aanschaf van mate-
rieel, zoals een trilplaat, een kipwagen,
een veiligheidscabine voor de traktor, een
aanhangmaaimachine ten behoeve van de
sportvelden e.d.,
1976-1979. 1 omslag

07.354 Gebouwen, terreinen en werken voor de
dienst bestemd

07.354.1 . . Gebouwen voor bestuur, leiding en admini-
stratie. Dienstgebouwen

381. Stukken betreffende diverse verbouwingen
van het gemeentehuis, met name het verbe-
teren van openbare ruimten voor het pu-
bliek, het aanbrengen van nieuwe deuren en
kozijnen, het bouwen van een archiefruim-

; te, het herstellen van de burgemees-
terskamer, schilderwerk binnen het gemeen-
tehuis e.d. ,
1931-1968. 1 omslag

382. Stukken betreffende een ontwerp ten behoe-
ve van de bouw/verbouw van het gemeente-
huis aan het Willem-Alexanderplein te Te-
teringen,
1962-1964. 1 omslag

3 83. Stukken betreffende het aanbrengen van
diverse technische voorzieningen in het
gemeentehuis, met name de centrale verwar-
ming, de elektrische voorzieningen e.d.,
1963-1968. 1 omslag

384. Stukken betreffende het onderhoud alsmede
de aanneemsom van de verbouwing van het
gemeentehuis,
1968-1970. 1 omslag

385. Stukken betreffende de financiering van de
verbouw van het gemeentehuis,

- 1974-1976. 1 omslag



386-387. Stukken betreffende de realisering van de
verbouw van het gemeentehuis,
1975-1978. 2 omslagen

386. Definitief plan en goedkeuring, 1975-
1977.

387. Uitvoering verbouw, 1975-1978.

388. Stukken betreffende het vernieuwen van de
technische voorzieningen, zoals de centra-
le verwarming, de elektrische bedrading,
het aanbrengen van een noodverlich-
tingsinstallatie e.d.,
1976. 1 omslag

389. Stukken betreffende de inrichting van het
gemeentehuis na de verbouw,
1976-1977. 1 omslag

.07.354.2 Ambts- of dienstwoningen

390. Stukken betreffende de dienstwoning van de
bode/conciërge (gedeelte gemeentehuis),
1955-1960. 1 omslag

391. Stukken betreffende de ambtswoning van de
burgemeester aan de Kerkstraat 5 te Tete-
ringen, o.a. onderhoud ambtswoning, verze-
keringen, huurwaarde, onderhoud tuin, ver-
bouwing e.d.,
1958-1974. . • . 1 omslag

.07.355. Uitoefening van de dienst

.07.355.5 Organisatie van de administratieve en
technische dienst

3 92. Stukken betreffende de toetreding tot de
gemeenschappelijke regeling van het samen-
werkingsverband voor automatisering van de
overheidsadministraties in Midden- en
West-Brabant alsmede de herziening ervan
en het aanwijzen van een lid en plaatsver-
vangend lid van het algemeen bestuur,
1973-1975. -. 1 omslag

.07.4 . Vorming, samenstelling en ontbinding van
vertegenwoordigende lichamen



393. Stukken betreffende de verkiezingen van de
gemeenteraad, te weten: verkiezing tijde-
lijke gemeenteraad, processen-verbaal van
de verkiezingen e.d.,
1931-1962. : 1 omslag

394. Processen-verbaal van de verkiezing van de
leden der Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, met name het stemverloop van de ver-
kiezingen in Teteringen,
1946-1963. 1 omslag

395. Stukken betreffende de gemeenteraadsver-
kiezingen 1966, met onder meer de uitslag
van de verkiezingen te Teteringen,
1966. 1 omslag

396. Processen-verbaal van de verkiezingen van
de leden der Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, met name het stemverloop in de ge-
meente Teteringen,
1967. 1 omslag

397. Stukken betreffende de gemeenteraadsver-
kiezingen met onder meer de uitslag van de
verkiezingen te Teteringen,
1970. 1 omslag

398. Stukken betreffende de gemeenteraadsver-
kiezingen met onder meer de uitslag van de
verkiezingen te Teteringen,
1974 . - • - . • 1 o m s l a g

.07.415 '••"• Uitsluiting en niet-uitoefening van het
kiesrecht

399. Stukken betreffende de uitsluiting van
personen van het kiesrecht,

. 1962-1976. 1 omslag

.07.5 Lichamen, organen, instellingen en functi-
onarissen

07.51 Vertegenwoordigende lichamen met besturen-
de en/of verordenende bevoegdheid

400. Klapper op de raadsnotulen,
1924-1958. 1 omslag



401-402. Presentielijsten raadsvergaderingen,
1927-1978. 2 delen

401. 1927-1954.
402. 1955-1978.

07.515 Commissies uit vertegenwoordigende licha-
men

403. Reglement van orde voor de gemeenteraad,
met de wijzigingen hierop,
1932-1978. 1 omslag

404-407. Stukken betreffende benoemingen van ge-
meenteraadsleden,
1945-1978. 4 omslagen

404. 1945-1962.
405. 1962-1970.
406. 1970-1974.
407. 1974-1978.

408. Stukken betreffende de gemeenteraad, te
weten: het instellen van een vragenuurtje
ten behoeve van het publiek; het ambtsge-
bed; procedure verzending van raadsstuk-
ken; de aanwijzing van het Wit-Gele Kruis-
gebouw als huis der gemeente; procedure
voor het verstrekken van inlichtingen aan
raadsleden e.d.,
1968-1978. 1 omslag

409. Verordening regelende de samenstelling en
werkwijze van commissies van advies en
bijstand aan het college van Burgemeester
en Wethouders,
1970. 1 omslag

410. Agenda's en verslagen van vergaderingen
van de commissie Planologische Maatrege-
len,
1970-1979. 1 omslag

411. Verslagen van vergaderingen van de Sport-
adviescommissie/ commissie Sport en Recre-
atie,
1975-1979. 1 omslag

412. Stukken betreffende het benoemen van leden
en plaatsvervangende leden ten behoeve van
de diverse gemeentelijke commissies van
advies en bijstand,
1978. 1 omslag



07.516 Leden van vertegenwoordigende lichamen

413. Verordening geldelijke voorziening raads-
en commissieleden alsmede wijzigingen van
de verordening,
1932-1979. 1 omslag

07.52 Voorbereidende en/of uitvoerende colleges

07.526 Leden van voorbereidende en/of uitvoerende
colleges .< . .

414. Pensioenverordening wethouders alsmede
wijzigingen van de verordening,
1931-1979. 1 omslag

414a. Stukken betreffende de Uitkerings- en Pen-
sioenverordening wethouders, met namde de
uitvoering der verordening,
1970-1989. 1 omslag

415. Raadsbesluiten inzake benoemingen tot wet-
houder,
1978. 1 omslag

.07.53 Functionarissen

.07.531 Hoogste functionaris

416. Stukken betreffende gebeurtenissen rond
het Koninklijk Huis, te weten: herdenking
eeuwfeest Oranje; huwelijksfeest Z.K.H.
Prins Bernhard Z.K.H. Prinses Juliana,-
geboorte prinsessen Beatrix, Irene en Ma-
rijke,- bevrijding 1945; regeringsjubileum
194 8; koninginnedag e.d.,
1933-1979. 1 omslag

417. Stukken betreffende de burgemeester, te
weten: afwezigheid burgemeester; neven-
werkzaamheden en -functies; gratificaties;
vervanging burgemeester; autovergoeding;

• . • ziektekosten e.d.,
1933-1975. . • • 1 omslag

07.534 Comptabel ambtenaar

o



418. Stukken betreffende de gemeenteontvanger,
te weten: de instructie, vastgesteld bij
raadsbesluit van 3 maart 1933 en in wer-
king getreden per 1 april 1933 alsmede
betreffende de vervanging van de gemeente-
ontvanger,
1931-1968. 1 omslag

07.55 Diensten. Bedrijven. Afdelingen

Zie ook: de rubriek Begrotingen en jaarre-
keningen onder .07.352.11 en .07.352.18

418a. Stukken betreffende de oprichting van het
Gemeentelijk Grondbedrijf alsmede de
(beheers)verordening,
1960-1973. 1 omslag

419. Begrotingen Grondbedrijf 1964-1968,
met de begrotingswijzigingen, opgemaakt,
1963-1967. 1 omslag

420. Begroting en begrotingswijzigingen 1969
van het Grondbedrijf, opgemaakt,
1968. 1 omslag

421. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1970, opgemaakt,
1969. 1 omslag

422. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1971, opgemaakt,
1970. 1 omslag

423. Begroting en begrotingswijzigingen Grond
bedrijf 1972, opgemaakt,
1971. 1 omslag

424. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1973, opgemaakt,
1972. 1 omslag

425. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1974, opgemaakt,
1973. 1 omslag

426. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1975, opgemaakt,
1974. 1 omslag

427. Begroting en begrotingswijzigingen Grond-
bedrijf 1976-1979, opgemaakt,
1975-1978. 1 omslag



428. Jaarrekeningen Grondbedrijf 1960-1963,
opgemaakt,
1961-1964. 1 omslag

429. Jaarrekeningen Grondbedrijf 1964-1967,
opgemaakt,
1965-1968. •." 1 omslag

430. Jaarrekening Grondbedrijf 1968, opgemaakt,
1969. 1 omslag

431. Jaarrekening 1969 Grondbedrijf, opgemaakt,
1970. 1 omslag

432. Jaarrekening 1970 Grondbedrijf, opgemaakt,
1971. 1 omslag

433. Jaarrekening 1971 Grondbedrijf, opgemaakt,
1972. 1 omslag

434. Jaarrekening 1972 Grondbedrijf, opgemaakt,
1973. 1 omslag

435. Jaarrekeningen 1973-1976 Grondbedrijf,
opgemaakt,
1974-1977. 1 omslag

N.B. De jaarrekening over 1975 ontbreekt.

436. Stukken betreffende de beheersverordening
van het Woningbedrijf alsmede de wijzigin-
gen op de beheersverordening,
1960-1964. , . 1 omslag

437. Begrotingen en begrotingswijzigingen Wo-
ningbedrijf 1960-1964, opgemaakt,
1959-1963. 1 omslag

438. Begrotingen en begrotingswijzigingen Wo-
ningbedrijf 1965-1970, opgemaakt,
1964-1969. 1 omslag

439. Begrotingen en begrotingswijzigingen Wo-
ningbedrijf 1971-1975, opgemaakt,
1970-1974. 1 omslag

440. Begrotingen en begrotingswijzigingen
Grondbedrijf 1976-1979, opgemaakt,
1975-1978. 1 omslag

441. Jaarrekeningen 1960-1965 Woningbedrijf,
opgemaakt, - . . . .
1961-1966. 1 omslag

442. Jaarrekening 1966 Woningbedrijf, opge-
maakt ,

' •. ' 1965 . . 1 omslag



443. Jaarrekening 1967 Woningbedrijf, opge-
maakt ,
1968. 1 omslag

444. Jaarrekening 1968 Woningbedrijf, opge-
maakt ,
1969. 1 omslag

445. Jaarrekening 1969 Woningbedrijf, opge-
maakt ,
1970. 1 omslag

446. Jaarrekening 1970 Woningbedrijf, opge-
maakt ,
1971. 1 omslag

447. Jaarrekeningen 1973-1976 Woningbedrijf,
opgemaakt,
1974-1977. 1 omslag

448. Jaarrekeningen 1977-1979 Woningbedrijf,
opgemaakt,
1978-1980. 1 omslag

449. Stukken betreffende de huisvesting van de
politie, te weten: de bouw van een arres-
tantencel en brandspuithuisje alsmede de
verbouwing van de politie-ambtswoning ge-
legen aan de Schoolstraat te Teteringen,
1929-1934. 1 omslag

450. Verordening, regelende de eisen van be-
noembaarheid en de bezoldiging van de
veldwachers in dienst van de gemeente Te-
teringen, vastgesteld door de gemeenteraad
dd. 21 juni 1932 alsmede de wijzigingen op
de verordening,
1930-1943. 1 omslag

451. Stukken betreffende de Rijkspolitie Tete-
ringen, o.a. de verhouding Rijkspolitie-
Burgemeester; reserve Rijkspolitie; orga-
nisatie en taak van de recherche in de
districten; de korpssterkte; politiesamen-
werking; vorming nieuwe groep te Teterin-
gen e . d. ,
1946-1975. 1 omslag

.07.571.1 Verenigingen van overheidsorganen

452. Stukken betreffende het lidmaatschap van
de gemeente Teteringen van de Nederlandse
Vereniging van Gemeentebelangen te 's-Gra-
venhage, o.a. het verhogen van de contri-
butie,
1955-1965. 1 omslag



07.63 Overdracht van bevoegdheden, delegatie

453. Stukken betreffende het overdragen, dele-
geren van bevoegdheden door de gemeente-
raad aan het college van Burgemeester en
Wethouders,
1973-1975. 1 omslag

07.7 Beleidsbepaling. Regeling, vaststelling en
vastlegging van de bestuurs- en beheers-
handelingen

07.77 Vastlegging van de handelingen

454. Stukken betreffende statistische gegevens
met betrekking tot het verloop van de be-
volking der gemeente Teteringen, o.a. op-
gaven van opnemingen, afvoeringen, aantal
huwelijken, aantal echtscheidingen, aantal
binnenverhuizingen, bevolkingscijfers
e.d., ten behoeve van het Centraal Bureau
voor de Statistiek,
1976-1979. 1 omslag

455. Jaarverslagen van de gemeentelijke sociale
dienst der gemeente Teteringen,
1976-1982. 1 omslag

455a-b. Jaarverslagen van de gemeente Teteringen
over,

, 1930-1935. ... . 2 katernen

455a. 1930.
455b. 1931-1935.

p.m. Raadsnotulen,
1924 f eb. 24.-1934 okt. 25. 1 omslag

N.B. Zie het administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen

' • • ' 1814-1929 in het Stadsarchief gemeen-
te Breda

456. Geheime raadsnotulen,
1932-1977. . 1 deel

457-458. Raadsnotulenregisters,
1935-1958. 2 delen

457. 1935-1948.
458. 1949-1958.

459. Raadsnotulen, .
1959-1962. 1 omslag



460.

461.

462.

463-465.

466-468.

Raadsnotulen,
1963-1966.

Raadsnotulen,
1967-1968.

Raadsnotulen,
1969-1970.

Raadsnotulen,
1971 I-III.

463. 1971-1.
464. 1971-11.
465. 1971-III

Raadsnotulen,
1972 I-III.

469-471

472-474

475-477

478-479

480-481

466. 1972-1.
467. 1972-11.
468. 1972-III.

Raadsnotulen,
1973 I-III.

469. 1973-1.
470. 1973-11.
471. 1973-III.

Raadsnotulen,
1974 I-III.

472. 1974-1.
473. 1974-11.
474. 1974-III

Raadsnotulen,
1975 I-III.

475. 1975-1.
476. 1975-11.
477. 1975-III

Raadsnotulen,
1976 I-II.

478. 1976-1.
479. 1976-11.

Raadsnotulen,
1977 I-II.

480. 1977-1.
481. 1977-11.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

3 omslagen

3 omslagen

3 omslagen

3 omslagen

3 omslagen

2 omslagen

2 omslagen



482-495.

496.

497-499.

Raadsnotulen,
1978.

482 .
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.

11
24
28
4

25
23
20
3

22
5

26
31
28
19

Klapper
1978

jan.
jan.
f eb.
apr.
apr.
mei
jun.
jul.
aug.
sep.
sep.
okt.
nov.
dec.

op de

1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978.
1978,
1978.
1978.
1978.

raads

Raadsvergaderingen,
1979 i-:EU.

14 katernen

500-523

3 delen

497. 1979-1.
498. 1979-11.
499. 1979-III. ' • •

Notulen van vergaderingen van college van
Burgemeester en Wethouders,
1930-1980. 23 delen

500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513 .
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.

1930
1933
1934
1937
1945
1948
1952
1960
1961
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

nov.
jan.
nov.
jun.
aug.
aug.
apr.
okt.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

11-
1 -
14-
l -
l -
10-
28-
27-
3 -
2 -
8 -
12-
5 -
6 -
11-
8 -
5 -
10-
2 -
Q

ö -7 -
5 -
4 -
3 -

1933
1934
1937
1945
1948
1952
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1968
1969
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

jan.
nov.
jun.
jul.
aug.
apr.
okt.
dec.
dec .
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

1.
14
l.
30
9.
28
5
18
12
20
30
22
21
11
8.
5.
10
2 .
8.
7.
5.
4.
3.
3



.07.8 Wijze van uitoefening van de bestuurs- en
beheerstaak

07.812.4 Ereburgerschap

524. Stukken betreffende de verordening tot
instelling van een onderscheidingsteken
der gemeente Teteringen, bij raadsbesluit

, van 4 september 1962,
1962. 1 omslag

525. Stukken betreffende de uitvoering van de
verordening tot instelling van van een
onderscheidingsteken der gemeente Teterin-
gen,
1962-1974. 1 omslag

.07.85 Financiële, materiële en morele steun

526. Stukken betreffende de subsidieverordening
van 30 maart 1976 alsmede de wijzigingen
hierop,
1976-1979. 1 omslag

.08 Algemeen hulpgetal voor personeel

.08.1 Karakter van de dienstbetrekking. Verhou-
ding tussen het personeel en het orgaan

.08.17 Verhouding tussen het personeel en het
orgaan

527. Stukken betreffende het ambtenarenregle-
ment, te weten: het raadsbesluit tot vast-
stelling ervan dd. 31 juli 1931 alsmede de
wijzigingen op het ambtenarenreglement,
1931-1955. 1 omslag

528. Stukken betreffende de rechtspositierege-
ling van de gemeentesecretaris, te weten:
het reglement op de rechtstoestand van de
gemeentesecretaris alsmede de wijzigingen
hierop en de intrekking van voornoemd re-
glement bij raadsbesluit van 30 juni 1955
1933-1955. 1 omslag



529. Stukken betreffende de arbeidsovereenkom-
stenbesluit, ingesteld bij raadsbesluit
van 1 mei 1939 alsmede de wijzigingen
hierop, .. -,
1939-1955. . 1 omslag

530. Stukken betreffende de vaststelling van de
rechtstoestand van de gemeenteontvanger
bij raadsbesluit van 24 mei 1935 alsmede
de wijzigingen hierop en de intrekking van
de rechtstoestand van de gemeenteontvanger
bij raadsbesluit van 30 juni 1955,
1933-1955. • .. 1 omslag

531. Stukken betreffende het arbeidsovereenkom-
stenbesluit 1955 met de wijzigingen hier-
op, ingesteld bij raadsbesluit van 30 juni

••••. 1 9 5 5 ,

1955-1976. 1 omslag

532. Stukken betreffende de vaststelling van
het ambtenarenreglement bij raadsbesluit
van 30 juni 1955 en per 1 januari 1970 met
de wijzigingen erop,
1 9 5 5 - 1 9 7 9 . •••••••-. 1 o m s l a g

533. Raadsbesluiten tot vaststelling van diver-
se verordeningen, te weten: het algemeen
ambtenarenreglement, de arbeidsovereenkom-
stenverordening, de wachtgeldverordening,
de spaarverordening 1969 en de verplaat-
singskostenverordening bij raadsbesluit

: dd. 24 februari 1977,
1976-1977. 1 omslag

.08.2 Begin, vervulling en beëindiging van de
dienstbetrekking

534. Stukken betreffende personele gegevens van
gemeentesecretaris Chr. J. Oomen,
1929-1953. 1 omslag

535. Stukken betreffende personele gegevens van
G.M. Sutorius, burgemeester,
1933-1935. . . ; • 1 omslag

536. Stukken betreffende personele gegevens van
• W.A.J. van der Meulen, burgemeester,

1935-1980. . 1 omslag j '

537. Stukken betreffende personele gegevens van |
J.B.A. Mertens, gemeentesecretaris, i
1950-1988. 1 omslag j



538. Stukken betreffende personele gegevens van
L.P. van Gils, burgemeester,
1958-1961. l omslag | KJN*a

539. Stukken betreffende personele gegevens van^ *
mr. F.M. Bloemen, burgemeester,
1960-1994. 1 omslag

540. Stukken betreffende personele gegevens van
A.M.J.C. Aarts, burgemeester,
1972-1983. 1 omslag

08.28 Einde van de dienstbetrekking

541. Stukken betreffende het ontslag, aangezegd
aan ambtenaren, welke van Joodse bloede of
afstamming waren,
1940-1941. 1 omslag

08.3 Plichten en verplichtingen van en gezag
over het personeel

08.31 Gezag over het personeel

,08.353/354 Arbeidstijden, vakantie, verlof e.d.

542. Stukken betreffende diverse gemeentelijke
regelingen ten aanzien van arbeidstijden,
vakantie, verlof e.d.,
1934-1979. 1 omslag

543. Stukken betreffende de toepassing van het
Zuiveringsbesluit ten aanzien van gemeen-
tepersoneel,
1944-1945. , 1 omslag

08.7 Rechten van het personeel

08.741 Loon, bezoldiging, tegemoetkomingen en
schadeloosstellingen

544. Stukken betreffende salarismaatregelen
welke niet zijn opgenomen in de bezoldi-
gingsverordening,
1941-1975. ; 1 omslag

545. Bezoldigingsverordening met de wijzigingen
hierop,
1947-1964. 1 omslag



546. Bezoldigingsverordening met de wijzigingen
hierop 1965,
1965-1969. 1 omslag

547. Bezoldigingsverordening 1970,
1970-1973. 1 omslag

548. Stukken betreffende de wijzigingen op de
bezoldigingsverordening 1970,
1974-1975. 1 omslag

549. Stukken betreffende wijzigingen van de
bezoldiging o.a. in het kader van het
trendbeleid van de Rijksoverheid met in-
gang van 1 januari 1976,
1976-1979. 1 omslag

550. Stukken betreffende salarismaatregelen
welke niet zijn opgenomen in de bezoldi-
gingsverordening, •
1976-1979. - ;: "'• 1 omslag

.08.741.7 Wachtgeld, tijdelijke uitkering e.d.

551. Stukken betreffende de wachtgeldregeling,
1955. l omslag

552. Stukken betreffende de uitkeringsverorde-
ning in samenhang met de toepassing van de
werkloosheidswet, met name art. 4, eerste
lid onder c der werkloosheidswet,
1955-1964. 1 omslag

553. Stukken betreffende de vaststelling door
de raad van een uitkeringsverordening
vrijwillig vervroegd uittreden en een
daarmee samenhangende wijziging van het

;, algemeen ambtenarenreglement,
1979 nov. 27. 1 omslag

.08.741.8 Vakantietoelage

554. Stukken betreffende de vaststelling door
het college van Burgemeester en Wethouders
van algemene regelen met betrekking tot de
vakantietoelage ten aanzien van in gemeen-
tedienst zijnde ambtenaren,

: 1949-1956. 1 omslag

.08.742/743 Tegemoetkomingen en schadeloosstellingen;
Pensioen e.d.



555. Stukken betreffende de verhaalsverordening
ingevolge de Pensioenwet 1922, vastgesteld
door de gemeenteraad bij raadsbesluit van
1 maart 1950,
1950-1953. 1 omslag

556. Stukken betreffende de interimregelingen
inzake ziektekosten ambtenaren,
1950-1961. 1 omslag

557. Stukken betreffende de toetreding van de
gemeente Teteringen tot de gemeenschappe-
lijke regeling "Regeling ziektekosten" bij
raadsbesluit van 30 juli 1953 alsmede wij-
zigingen van de gemeenschappelijke rege-
ling,
1953-1979. 1 omslag

558. Stukken betreffende de kindertoelage- en
kinderbijslagverordening ten aanzien van
ambtenaren, met name de toelagenregelingen
en de wijzigingen hierop,
1954-1965. 1 omslag

559. Stukken betreffende besluiten van het col-
lege van Burgemeester en Wethouders inzake
de vergoedingsregeling bij kastekorten, de
reis- en verblijfkostenregeling en de door
de gemeenteraad vastgestelde verplaat-
singskostenverordening met de wijzigingen
hierop,
1959-1978. 1 omslag

0 8.8 Andere personeelsaangelegenheden

08.83 Materiële en sociale behoeften

560. Stukken betreffende de spaarverordening
met de uitvoeringsregelingen der gemeente
Teteringen alsmede de intrekking erven bij
raadsbesluit van 24 februari 1977,
1959-1977. 1 omslag

561. Stukken betreffende de regeling met de
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond-

: heidsdienst Breda inzake ziektecontröles
door voornoemde dienst ten behoeve van
ambtenaren in dienst der gemeente Teterin-
gen,
1971-1973. 1 omslag



562. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad van verordening tot eerste
wijziging van de spaarverordening, bij
raadsbesluit van 24 januari 1978,
1978. 1 omslag

563. Stukken betreffende de vaststelling van de
bouwkredietregeling gemeentepersoneel bij
raadsbesluit van 30 oktober 1979 en goed-
gekeurd door het college van Gedeputeerde
Staten bij hun besluit G nr. 385947 van 28
november 1979,
1979. 1 omslag

08.84 Lichamelijke, geestelijke en morele ver-
zorging. Ontspanning

564. Stukken betreffende de peroneelsvereniging
der gemeente Teteringen, te weten de deel-
name aan evenementen, het maken van uit-
stapjes e.d., alfabetisch geordend, letter
A-K,
1968-1979. 1 omslag

565. Stukken betreffende het verstrekken door
de gemeente van subsidie ten behoeve van
te maken uitstapjes, georganiseerd door de
personeelsvereniging,
1968-1976. 1 omslag

566. Stukken betreffende de deelname door de
gemeente Teteringen aan intergemeentelijke
voetbaltoernooien en het West-Brabants
voetbaltoernooi,
1969-1978. 1 omslag

567. Verslagen van bestuursbesprekingen van de
personeelsvereniging alsmede een leden-
lijst en financiële gegevens,
1973-1982. 1 ordner

•08.86 Bevordering van de vakbekwaamheid

568. Raadsbesluit dd. 19 oktober 1949 inhouden-
de de aansluiting tot wederopzegging bij
het Instituut voor Bestuurswetenschappen,
1949-1958. 1 omslag



569. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad van een studietoelagerege-
ling aan ambtenaren in dienst van de ge-
meente Teteringen bij raadsbesluit van 16
september 1960 en een nieuwe studietoela-
geregeling bij raadsbesluit van 6 juli
1962,
1960-1962. 1 omslag

570. Stukken betreffende het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling voor het op-
richten en in stand houden van een be-
stuursacademie, bij raadsbesluit van 27
februari 1973 en koninklijk goedgekeurd
bij besluit van 25 april 1973 nr. 59,
1972-1977. 1 omslag

1.71 Eigendom, Openbare Werken. Belastingen

1.711 Eigendom en bezit

1.711.6 Eigendomsbeperking in het publiek belang

571. Stukken betreffende het beheer over vijan-
delijke vermogens, met name de toepassing
hierop van verschillende Koninklijke Be-
sluiten ten aanzien van N.S.B.-ers, colla-
borateurs e.d. ,
1944-1945. 1 omslag

572. Stukken betreffende de toepassing van de
Belemmeringenwet Privaatrecht, o.a. het
geraken tot overeenstemming met rechtheb-
benden wegens het aanleggen, opzetten of
oprichten van elektriciteitsnetten boven-
gronds e.d. door de P.N.E.M.,
1972-1975. 1 omslag

_1.714 Directe belastingen

1.714.1 Belastingen wegens gebouwde en ongebouwde
~ eigendommen

P.M. Register van aangiften van verbeteringen
van ongebouwde eigendommen in verband met
de grondbelasting,
1920-1944. 1 stuk

N.B. Zie: het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen,
1814-1929, inv. nr. 2081.



573. Register van nieuwe, veranderde of ge-
sloopte gebouwen, opgemaakt ten behoeve
van de grondbelasting,
1930-1938. 1 deel

N.B. Zie: het Administratief archief
van het gemeentebestuur van Teterin-
gen, 1814-1929, inv.nrs. 888 en 2080.

574. Verordening tot heffing van opcenten op de
hoofdsom der grondbelasting en de verorde-
ning op de invordering daarvan,
1930-1969. 1 omslag

575. Stukken betreffende herstel en financiële
bijdragen van het Rijk inzake schade aan
woningen en andere gebouwen van particu-
lieren, bedrijven en instellingen tijdens
de Tweede Wereldoorlog,
1940-1948. 1 omslag

576. Raadsbesluit tot vaststelling van een
nieuwe, gewijzigde verordening tot heffing
van opcenten op de hoofdsom der grondbe-
lasting, met bijlagen,
1971-1976. 1 omslag

1.714.12 Straat,- (wegen-), verlichtings,- riole-
rings- en aanlegbelasting

577. Stukken betreffende de invoering van de
verordening tot heffing van een aanlegbe-
lasting alsmede de wijzigingen hierop en
de uitvoering ervan,
1927-1934. 1 omslag

578. Stukken betreffende de instelling en vast-
stelling door de gemeenteraad van de ver-
ordening op de heffing van een rioolbelas-
ting bij besluit van 21 december 1936 en
in werking tredend per 1 januari 193 7,
193 6-193 8. 1 omslag

579. Stukken betreffende de instelling en vast-
stelling door de gemeenteraad van de ver-
ordening op de heffing van een bijzondere
belasting ter tegemoetkoming in de kosten
van onderhoud en verlichting van de open-
bare wegen in de gemeente Teteringen als-
mede de wijzigingen hierop,
1946-1973. 1 omslag



580. Stukken betreffende de invoering en vast-
stelling door de gemeenteraad van de ver-
ordening tot heffing van een bijzondere
belasting wegens uitbreiding van het elek-
triciteitsnet te Teteringen, met de wij-
zigingen hierop,
1953-1969. 1 omslag

581. Kohieren der elektriciteitsbelasting,
1963-1968. 1 omslag

582. Kohieren der Warenwetrechten,
1964-1970. . 1 omslag

12 omslagen
583-594. Kohieren der st

1964-

583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.

1977.

1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973-1975.
1976.
1977.

594a. Kohieren van de reinigingsrechten alsmede
de vaststelling van de verordening op de
heffing van reinigingsrechten met de wij -
zigingen bij raadsbesluit van 19 december
1978,
1973-1979. 1 omslag

1.714.15 Belasting wegens waardevermeerdering van
onroerende zaken

595. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad van de verordening op de
heffing van onroerend-goedbelastingen bij
besluit van 26 oktober 1976 en goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 16 februari
1977 nr.8 alsmede de wijzigingen hierop,
1976-1978. 1 omslag

1.714.31/35/38 Personele belasting, vermakelijkheden- en
hondenbelasting



596-600. Stukken betreffende verordening op de per-
sonele belasting (classificatieverorde-
ning) ,
1930-1977. 5 omslagen

596. Classificatieverordening, 1930-1932.
597. Personele belasting, 1930-1960.
598. Personele belasting, 1961/1962-

1970/1971.
599. Personele belasting, 1970/1971-

1975/1976.
600. Personele belasting, 1976-1977.

601. Stukken betreffende de vaststelling door
• de gemeenteraad van de verordening verma-

kelijkhedenbelasting met de wijzigingen,
.••••.-,• . ; 1 9 2 5 - 1 9 7 1 . ;.-...,.• . , 1 o m s l a g

602. Stukken betreffende de vaststelling, in-
trekking en wederom invoeren en vaststel-

; len van de hondenbelastingverordening,
1939-1978. 1 omslag

N.B. Zie voor het besluit tot heffing een-
er belasting op het houden van honden
in de gemeente Teteringen dd. 21 ok-
tober 1909 het Administratief archief

: van het gemeentebestuur van Teterin-
gen, 1814-1929 onder _1.714.38.

603. Kohieren hondenbelasting,
1978-1979. 1 omslag

1.714.5 Belastingen naar het inkomen en vermogen

604. Raadsbesluiten inzake de heffing van een
plaatselijke inkomstenbelasting, per twee
jaar geïndiceerd,
1929/1930-1930/1931. • 1 omslag

605. Stukken betreffende de heffingvan opcenten
op de hoofdsom van de gemeentefondsbelas-
ting, ., • . . ,
1930-1940. - 1 omslag

• 606. Stukken betreffende de heffing van opcen-
• ten op de vermogensbelasting,

: 1930-1942. 1 omslag

607. Stukken betreffende de heffing van opcen-
ten op de winstbelasting,
1940-1952. ...... i omslag

1 . 7 1 8 . 7 •••.•., L e g e s



608. Stukken betreffende de vaststelling van de
legesverordening alsmede de wijzigingen
hierop,
1936-1979. 1 omslag

1.719 Belasting naar overige grondslagen

1.719.5/9 Heffingen ter zake van bijzondere hande-
lingen

609. Stukken betreffende de belasting op open-
bare aankondigingen, welke bij besluit van
de gemeenteraad van 23 december 1930 werd
afgewezen als gevolg van een verzoek van
de Groep Nederland van het Algemeen Neder-
landsen Verbond,
1930. 1 omslag

610. Stukken betreffende de verordening op de
heffing van vergunningsrechten,
1932-1968. 1 omslag

611. Stukken betreffende de verordening van de
heffing op verlofsrechten (alcoholische
dranken),
1932-1968. 1 omslag

612. Stukken betreffende het heffen van vergun-
nings- en verlofrechten,
1933-1968. 1 omslag

613. Stukken betreffende de vaststelling van de
verordeningen op grond van de Drank- en
Horecawet bij raadsbesluit van 10 septem-
ber 1968. 1 omslag

1.75 Openbare orde

614-617. Algemene politieverordeningen der gemeente
Teteringen,
1931-1979. 4 omslagen

614. 1931-1949.
615. 1950-1968.
616. 1969-1973.
617. 1974-1979.

P.M. Register van verleende machtigingen tot
het voorhanden hebben van vuurwapenen,
1919 aug. 6-1930 jul. 1930. 1 deel



N.B. Zie het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen,
1814-1929 inv.nr.880.

1.754.21/252 Voorwerpen op, in of aan de openbare weg
c.q. in, op of aan het openbare water,
o.a. leidingen en kabels

..: 618. Stukken betreffende de aanleg en uitbrei-
ding van gasleidingen en transportleidin-

/.•;., gen ten behoeve van het drinkwater,
1929-1959. 1 omslag

619. Vergunningen van Rijkswaterstaat aan par-
ticulieren voor het hebben van uitwegen op
Rijksweg 27 (Oosterhoutseweg),
1932-1939. 1 omslag

620. Stukken betreffende de aanleg van gas-
...'••' transportleidingen op Teterings grondge-

bied door de Staatsmijnen in Limburg,
1946-1948. 1 omslag

621. Stukken betreffende het aanleggen van
elektriciteitskabels en oprichten van gas-

.••.'•..: . • drukstations te Teteringen,
: , .•••, 1 9 4 6 - 1 9 7 2 . , .....•-. 1 o m s l a g

622. Stukken betreffende vergunningverlening
: • door Rijkswaterstaat aan particulieren ten

behoeve van het aanleggen van uitritten of
uitwegen, o.a. aan de Oosterhoutseweg,
1952-1963

623. Stukken betreffende de aanleg van hoofd-
gasleidingen en middeldrukgasleidingen ten
behoeve van gaslevering aan derden,
1967-1975. 1 omslag

624. Stukken betreffende woonwagenkampen, met
name de gemeenschappelijke regeling Woon-
wagenschap Breda,
1968-1992. 1 omslag

625. Stukken betreffende de aanleg van elektri-
citeitsleidingen op diverse lokaties te
Teteringen, o.a. Bergse Pad, Boekentveld,

• Donkerstraat, Meerberg, Pius Xlle-straat,
Valkenstraat, Scheperij, Tilburgsebaan
enz . ,
1970-1979. . . - . 1 omslag

626. Stukken betreffende de aanleg van gaslei-
dingen in de Herikaard en Langelaar,
1973. 1 omslag



627. Stukken betreffende het aanleggen hoofd-
gasleidingen op diverse lokaties, o.a. de
Stidstraat, Kerkeind, doortrekking gaslei-
ding Hoeveneind, vervanging gasleiding in
de Hoolstraat, de Poststraat,
1976-1980. 1 omslag

628. Stukken betreffende het gebruik van open-
bare gemeentegrond, o.a. standplaatsen
e.d.,
1978-1979. 1 omslag

_1.754.5 Optochten, plechtigheden, processies, de-
monstraties, betogingen e.d.

629. Stukken betreffende procedures en regle-
menten bij het houden van optochten en
processies,
1932-1949. 1 omslag

1.754.9 Inzamelingen, venten e.d.

P.M. Register van openbare inzameling van gel-
den ten behoeve van instellingen van wel-
dadigheid,
1903-1931 aug. 31. 2 deeltjes

_1.755 Maatregelen ten opzichte van Nederlanders
en ingezetenen

_1.755.21/23 Ambtenaren van de burgerlijke stand, re-
gisters van de burgerlijke stand en overi-
ge inlichtingen

630. Stukken betreffende de inrichting van de
burgerlijke stand met de verordening rege-
lende de openstelling van het bureau bur-
gerlijke stand,
1927-1966. 1 omslag

631. Stukken betreffende de totstandkoming van
de rechtstoestand van ambtenaren van de
burgerlijke stand,
1933-1955. 1 omslag

632. Stukken betreffende de vaststelling van de
jaarwedde van de ambtenaar van de burger-
lijke stand,
1933-1979. 1 omslag



633. Raadsbesluit inzake de vaststelling van de
verordening op de invordering van leges
ter secretarie en van rechten wegens ver-
richtingen van de ambtenaren van de bur-
gerlijke stand in de gemeente Teteringen,
dd. 21 december 193 6,
193 6. 1 omslag

634. Stukken betreffende naamsveranderingen en
de procedure tot naamsveranderingen,
1963-1979. 1 omslag

_1.755.25/26/27 Geboorte, wettigheid, huwelijk, echtschei-
ding en overlijden

635-660. Verklaringen (kennisgevingen) van overlij-
den, vastgesteld door de betrokken arts,
1930-1975. 24 delen

.."."..'. 2 omslagen

635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643 .
644 .
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.

1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1 9 3 6 . •..
1937.
1 9 3 8 . •...-••.•

1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948. ,
1949.
1950.
1 9 5 1 . - :'•
1952.
1953-1970.
1943-1975.
1971-1975.

(1 omslag)
(1 omslag

661. Stukken betreffende het sluiten van huwe-
lijken o.a. het sluiten van huwelijken van
vreemdelingen in Nederland, verklaringen
huwelijksbevoegdheid, "Duitse" huwelijken,

••••••• huwelijken van geallieerde militairen,
huwelijken Belgische onderdanen, huwelij-
ken van buitenlandse vrouwen, huwelijks-
toestemmingen e.d.,
1945-1975. 1 omslag



662. Stukken betreffende geboorte, adoptie,
erkenning en wettiging o.a. machtiging tot
het inschrijven van tardieve geboorteaan-
giften, verbetering geboorteakten, verge-
lijking geboorteakten, e.d.,
1946-1979. 1 omslag

663. Stukken betreffende de benoeming en ont-
slag van ambtenaren van de burgerlijke
stand,
1953-1978. 1 omslag

664. Stukken betreffende inschrijvingen van
vonnissen van echtscheidingen bij de ar-
rondissements-rechtbank alsmede het ver-
melden van kantmeldingen op de akten van
echtscheiding,
1965-1975. 1 omslag

665. Stukken betreffende de registers van de
burgerlijke stand, te weten: de invoering
van losbladige registers, processen-ver-
baal van onderzoek registers burgerlijke
stand, internationale overeenkomsten e.d.
1968-1979. 1 omslag

666. Stukken betreffende huwelijken en echt-
scheidingen, met name inlichtingen schijn-
huwelijken en diverse kantmeldingen op de
huwelijksakten naderhand aangebracht,
1976-1977. 1 omslag

667. Stukken betreffende gemaakte kantmeldingen
op de geboorteakten, goedgekeurd door de
officier van justitie,
1976-1979. 1 omslag

1.755.3/361 Registratie van de bevolking en de bevol-
kingsboekhouding, o.a. opneming in, afvoer
uit alsmede verbetering en aanvulling van
de bevolkingsregisters

668. Stukken betreffende de leeftijdsopbouw te
Teteringen ten behoeve van het Centraal
Bureau voor de Statistiek,
1926-1979. 1 omslag

669. Stukken betreffende de algemene volkstel-
ling, met name de voor de gemeente Tete-
ringen van belang zijnde gegevens en defi-
nitieve uitslag,
1930, 1947, 1960. 1 omslag

670. Stukken betreffende de invoering van het
persoonskaartenstelsel,
1938-1939. 1 omslag



671. Overzichten inhoudende het registreren van
vreemdelingen in oorlogstijd te Tëterin-
gen,
1938-1940 sep. 1 omslag

671a. Register van vreemdelingen, inhoudende
aantekeningen van: volgnummer, datum,

ff/•„>; Ks/M« naam, voornamen, plaats en datum van ge-
ofi? *UtóA/C\/,'• f boorte, nationaliteit en woonplaats, in-
,V") '^'-^"^ dentiteitspapieren, doel van aanwezigheid,
Ujbp signalement, (tijdelijke) verblijfplaats,

' wel of niet van Joodse bloede,
•••;,-. 1939-1948. . 1 deel

" 672. Stukken betreffende de automatisering van
de bevolkingsadministratie met o.m. een
overeenkomst met het C.B.T. te Tilburg en
de D.O.A. te Alphen aan de Rijn,
1960-1979. 1 omslag

673. Stukken betreffende de algemene volkstel-
: ling, met name de voor de gemeente Tete-

•••:•• ringen van belang zijnde gegevens alsmede
de definitieve uitslag,
1970. 1 omslag

674. Stukken betreffende kwartaalcontroles en
registratie van vreemdelingen, uitgevoerd
door de commandant van de plaatselijke
politie,
1976-1979. ... . 1 omslag

1.757 Toezicht op hotels, logementen, pensions
e. d.

675. Stukken betreffende de verordening op de
logeerinrichtingen en pensiongebouwen in
de gemeente Teteringen, vastgesteld bij
raadsbesluit van 17 juni 1971,
1971. 1 omslag

1.758 Toezicht op openbare samenkomsten in ge-
bouwen of besloten plaatsen

676. Stukken betreffende de vaststelling van de
dansverordening bij raadsbesluit van 10
september 1968,
1968-1969. , 1 omslag

1.759 Overige aangelegenheden betreffende de
openbare orde



677. Stukken betreffende de burgerwacht te Te-
teringen, te weten: de verstrekking van
gemeentelijk subsidie, aanwijzing, benoe-
ming van (plaatsvervangend) commandant der
Burgerwacht, de liquidatie van de Burger-
wacht op last van de Duitse bezetter e.d.,
1928-1941. 1 omslag

678. Stukken betreffende de bestrijding van
heling, met name het aanwijzen door de
burgemeester van ambtenaren aan wie opko-
persregisters ter inzage dienen te worden
gegeven e.d.,
1974-1979. 1 omslag

1.76 Openbare zedelijkheid

1.762 Kansspelen. Weddenschappen

1.762.1 Kansspelen, speelhuizen

679. Stukken betreffende hotelvergunningen te
Teteringen o.a. het inwinnen van inlich-
tingen door het gemeentebestuur bij de
Officier van Justitie te Breda inzake het
aanvragen om een hotelvergunning inzake de
Drankwet,
1955-1960. 1 omslag

680. Stukken betreffende de vaststelling van de
gemeentelijke regeling inzake het organi-
seren en houden van kansspelen zoals kie-
nen, bingo e.d. en met inachtneming van
art. 7c van de Wet op de Kansspelen,
1977-1979. 1 omslag

1.77 Openbare gezondheid

1.771 Gezondheidszorg

1.771.11 Gezondheidstoestand van de bevolking

P.M. Lijst van geneeskundigen gevestigd in de
gemeente Teteringen,
1908-1942. 1 stuk

N.B. Zie: het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen
1814-1929, inv.nr. 883.



1.773 Toezicht op produkten

1.773.11/12/221 Wering van voedings- en genotmiddelen als-
mede van vlees en vleeswaren die voor de
volksgezondheid schadelijk zijn

680a. Stukken betreffende de vaststelling van de
gemeentelijke verordening op de keuring
van waren,
1928-1966. 1 omslag

681. Stukken betreffende het melk- en consump-
tiebesluit, vastgesteld door het college
van Burgemeester en Wethouders dd. 9 mei

. 1933,
1929-1935. 1 omslag

682. Stukken betreffende door de gemeenteraad
vastgestelde verordeningen tot heffing van
keurionen door de vleeskeuringsdienst als-
mede de wijzigingen van de tarieven,
1930-1970. 1 omslag

683. Stukken betreffende de verwerking en de-
structie van vlees met onder meer de over-
eenkomsten met het N.C.B.(Noord-Brabantse
Christelijke Boerenbond) te Tilburg en de
vaststelling door de gemeenteraad van de
destructieverordening met de aanvullingen
en wijzigingen ervan,
1930-1979. 1 omslag

684. Stukken betreffende de deelname van de
gemeente Teteringen aan de gemeenschappe-
lijke regeling vleeskeuringsdienst, later
de vleeskeuringskring Breda alsmede de

. wijzigingen hierop,
1933-1972. 1 omslag

684a. Stukken betreffende de vleeskeuringsveror-
dening der gemeente Teteringen met de wij-
zigingen hierop,
1944-1964. 1 omslag

684b. Stukken betreffende de verordening tot het
heffen van keurloon,
1971-1977. 1 omslag

684c. Stukken betreffende de gemeenschappelijke
regeling met de Vleeskeuringsdienst Breda
1971-1979. 1 omslag

1.774 Besmettelijke-ziektenbestrijding



1.774/4/5/6 Quarantaine, afzondering van lijders, in-
enting enz.

685. Verordeningen vastgesteld door de gemeen-
teraad inzake de heffing van rechten we-
gens bijdragen in of vergoeding van de
kosten als bedoeld in art. 21 van de Be-
smettelijke Ziektenwet 1928, stbbl. nr.
265 met wijzigingen,
1935-1956. 1 omslag

686. Stukken betreffende het afzonderen van
lijders aan besmettelijke ziekten met on-
der meer overeenkomsten met Breda inzake
het vervoer van lijders aan besmettelijke
ziekten en over de barak besmettelijke
ziekten te Breda,
1935-1964. 1 omslag

687. Stukken betreffende de vaststelling van de
verordening op de heffing van inentings-
gelden bij raadsbesluit van 3 0 augustus
1941,
1941. 1 omslag

688. Stukken betreffende bevolkingsonderzoeken,
verricht door de Stichting tot Opsporing
van Tuberculose te Teteringen,
1951-1975. 1 omslag

689. Stukken betreffende de vaccinatie tegen
mazelen te Teteringen, met name ten behoe-
ve van kleine kinderen,

1970-1976. 1 omslag

1.776 Aangelegenheden betreffende lijken

1.776.11 Begraafplaatsen,- kerkhoven

690. Stukken betreffende lijkschouwing, onder-
zoek en benoeming van gemeentelijke lijk-
schouwers,
1939-1978. 1 omslag

691. Stukken betreffende de overeenkomst met
het R.K. Kerkbestuur over het medegebruik
van het lijkenhuisje op de R.K. Begraaf-
plaats te Teteringen alsmede betreffende
het onderhoud en herstel van het lijken-
huisje,
1935-1975. 1 omslag



692. Stukken betreffende militaire oorlogsgra-
ven, o.a. m.b.t. het opgraven, vervoer en
(her)begraven, het onderhoud van Duitse en
Poolse militaire graven,
1945-1976. 1 omslag

693. Stukken betreffende overbrenging van stof-
felijke overschotten van Nederlanders uit
Duitsland welke als (dwang)arbeiders werk-
zaam waren gedurende de Tweede Wereldoor-

.- log,
1949-1953. •;. 1 omslag

694. Stukken betreffende de aanpak van de pro-
blematiek rond het volgeraken van de be-
graafplaats te Teteringen o.a. met de
plannen tot de aanleg van een nieuwe be-
graafplaats,
1976-1978. 1 omslag

1.777 Milieuhygiëne. Ruimtelijke ordening

1.777.13 Bronnen van milieuhinder

P.M. Registers van aanvragen van hinderwetver-
gunningen,
1878-1930. . • 3 deeltjes

N.B. Zie het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen,
1814-1929, inv.nr. 2600.

P.M. Register tot aantekening van de opgaven,
bedoeld in de artikelen 13 en 27 der Vei-
ligheidswet 1895, aangelegd in 1897 en
bijgehouden tot 1934,
1897-1934. 1 deeltje

N.B. Zie: het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen,
1814-1929, inv.nr. 2600.

695. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning aan het Moleneind la,
later Oosterhoutseweg 16 te Teteringen,
1929-1978. 1 omslag

696. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning ten behoeve van het
perceel sectie A nr. 296,

.•:-' 193 0. ,.. . i omslag



697. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning aan de Hoolstraat,
sectie C nr. 673,
1930. 1 omslag

698. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (benzinepomp) aan de
Oosterhoutseweg, sectie A, nrs. 605 en
606,
1930. 1 omslag

699. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (slagerij) aan de
Hoolstraat, sectie C, nr. 768,
1931. 1 omslag

700. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (benzinebewaarplaats)
aan de Oosterhoutseweg, sectie C, nr. 605,
1931. 1 omslag

701. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning ten behoeve van sectie
B, nr. 1089 (schietbaan),
1932. 1 omslag

702. stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning ten behoeve van de
sectie B, nr. 1025 (schietbaan),
1932. 1 omslag

703. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning aan de Rijksweg Breda-
Oosterhout (timmerwerkplaats), sectie D,
nr. 4316,
1932. 1 omslag

704. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (plaatsen elektromoto-
ren) op het perceel sectie C, nr. 619,
1933. 1 omslag

705. stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning ten behoeve van het
perceel sectie B, nr. 935 (benzineinstal-
latie en -reservoir),
1937. 1 omslag

706. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning ten behoeve van de
stortplaats, gelegen aan de weg naar Ter-
heijden, door de gemeente Breda met reac-
ties hierop van de gemeente Teteringen,
1937-1939. 1 omslag



707. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (bewaarplaats voor
petroleum in vaten) aan de Hoolstraat,
sectie C, nrs. 551 en 552,
1938. 1 omslag

708. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (slagerij) ten behoeve
van perceel sectie C, nr. 729,
1940. 1 omslag

709. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (timmerwerkplaats) aan
de Oosterhoutseweg, sectie C, nr. 713,
1949. . . 1 omslag

710. stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (elektrische benzine-

. ' . pompinstallatie) aan de Koolweg, sectie B,
nr. 990,
1950. 1 omslag

711. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (plaatsen twee schuts-
bomen) aan de Hoolstraat, sectie C, nr.
706,
1951. ••.. 1 omslag

712. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning aan de Oosterhoutseweg
(patates-friteskraam), wijk C, nr. 28,
1953. 1 omslag

713. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (timmerwerkplaats) aan
de Rijksweg Breda-Oosterhout), sectie B.
nr. 1365,
195 3 . ; . 1 omslag

714. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten graanmale-
rij met 5 elektromotoren) aan het Molen-
eind 35, sectie B, nr. 885,
1955. 1 omslag

715. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (plaatsen hamermolen
voor malen van graan) aan de Oosterhoutse-

•. weg, sectie B, nr. 1025,
1958. 1 omslag

716. Stukken betreffende het verlenen van een
, •• • hinderwetvergunning (kolenbreekmachine en

zeefmachine met 2 elektromotoren) aan het
Moleneind 31, sectie B, nr. 1046,

..'... 1961. . .. • '" ;. 1 omslag



717. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten van een
vuilnisbewaarplaats) tussen Meerberg en de
Houtsebaan, sectie A, nr. 87,
1961. 1 omslag

718. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (opslaan van benzine
en dieselolie in ondergrondse ketels) aan
het Moleneind 5-7, sectie B, nr. 1013,
1962. 1 omslag

719. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (benzinepompinstalla-
tie met voorraadtanks) aan het Hoeveneind
6 sectie C, nr. 822,
19 63. 1 omslag

720. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (frites verkooppunt
annex cafetaria en friteswagen) respectie-
velijk aan de Hoolstraat 37 sectie C, nr.
772 en de P. van Ginnekenstraat, hoek
Gouwstraat sectie C, nr. 1065,
1963. 1 omslag

721. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (timmerwerkplaats met
3 elektromotoren) aan het Moleneind 23
sectie B, nr. 220,
1964. 1 omslag

722. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (benzinepompinstalla-
tie met voorraadtanks) aan het Moleneind 2
sectie B, nr. 1223,
1966. 1 omslag

723. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten van een
schietbaan) aan de Hoolstraat 132 sectie
C, nr. 820,
1967. 1 omslag

724. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (machinale houtbewer-
kingsinrichting) aan de Hoolstraat 70 sec-
tie C, nr. 1109,
1969. 1 omslag

725. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (gereedschappenfabriek
met diverse elektromotoren) aan het Molen-
eind 25b sectie B, nr. 1540,
1969. 1 omslag



72 6. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (tandtechnisch labora-
torium) aan de Oosterhoutseweg 147 sectie
A, nr. 621,
1971. 1 omslag

727. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten varkensmes-
terij) aan het Hoeveneind 54 sectie C, nr.
1134, - .
1971. • . , • 1 omslag

728. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten berege-
ningsinstallatie ten behoeve van een land-
bouwbedrijf) aan de Heistraat sectie A,
nr. 724,
1971-1973. lomslag

729. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (winkelwagen met inge-
bouwde bakoven) aan het Willem Alexander-
plein sectie C, nr. 1617,
197 6. 1 omslag

730. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (Chinees-Indisch res-
taurant) aan de Scheperij 7 sectie B, nr.
2011 (ged.),
1976. 1 omslag

731. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (veehouderij met mest-
opslag) aan de Laanzichtweg 25 sectie B,
nr. 2053,
1977. ' : 1 omslag

732. Stukken betreffende het verlenen van een
hinderwetvergunning (oprichten transport-
bedrijf annex herstelinrichting voor mo-
torvoertuigen) aan de Bolderstraat sectie
C, nr. 901,
19 7 7. . . . . . 1 oms1ag

1.777.26 Inzamelen, afvoeren en verwerken van af-
valstoffen

1.777.262.2/22 Riolering, o.a. aanleg, plannen, verbete-
ring, stort- en lozingsplaatsen e.d.



733. Stukken betreffende het storten van
(huis)vuil op het grondgebied van Teterin-
gen door de gemeente Breda met reakties
hierop van het gemeentebestuur van Tete-
ringen,
1930-1940. 1 omslag

734. Overeenkomsten gesloten door de gemeente
Teteringen met derden ten behoeve van het
ophalen en afvoeren van (huis)vuil,
1930-1972. 1 omslag

735. Stukken betreffende een rioleringsplan,
met name diverse onderhandelingen en ver-
gunningverlening o.a door Rijkswaterstaat
ter uitvoering van het plan,
1933-1934. 1 omslag

736. Stukken betreffende het leveren van mate-
rialen ten behoeve van de uitvoering van
het rioleringsplan,
1933-1934. 1 omslag

737. Stukken betreffende een geschil tussen de
gemeente Teteringen en de Ned. Heidemij
inzake een schadeloosstelling voor de
slechte uitvoering van het rioleringswerk,
1933-1934. 1 omslag

738. Stukken betreffende het rioleringsplan
o.a. ten behoeve van de Teteringse Dijk,
1933-1934. 1 omslag

739. Stukken betreffende de aanleg van riole-
ring ten behoeve van de Tilburgseweg,
1940-1942. 1 omslag

740. Stukken betreffende de aanleg, vernieuwing
en verbetering van de riolering in de
"Hoge en Lage Vugt",
1949-1966. 1 omslag

741. Stukken betreffende de aanleg van riole-
ring ten behoeve van de Kerkstraat,
1951. 1 omslag

742. Stukken betreffende het plan tot algehele
herziening en uitbreiding van de riolering
voor de gehele gemeente Teteringen,
1953. Met tekeningen. 1 omslag

743. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad van de verordening tot
heffing van rechten voor het ophalen van
vuilnis en as in de gemeente Teteringen
met de diverse wijzigingen hierop,
1954-1978. 1 omslag



744. Stukken betreffende de rioolwaterafvoer-
leiding Breda-Hollands Diep, met name het
beheer hierover door een waterschap te
laten dragen,
1962-1963. 1 omslag

745. Stukken betreffende de aansluiting van de
riolering van de gemeente Teteringen aan
de riolering van Breda,

. 1962-1972. . 1 omslag

746. Kohieren reinigingsrechten,
1963-1972. 1 omslag

N.B. Zie ook: inv.nr. 594a.

747. Stukken betreffende diverse overeenkom-
sten, gesloten door de gemeente Teteringen
met de Grontmij N.V. inzake het storten
van huisvuil op de stortplaats Bavel,
1966-1979. 1 omslag

748. Stukken betreffende de uitvoering van de
aansluiting van de riolering Teteringen op
de riolering van Breda,
1966-1975. 1 omslag

749. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van de

. Oosterhoutseweg,
1968. •..,., 1 omslag

750. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van de
Groenstraat-Zwarte Dijk,
1968-1969. , 1 omslag

751. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van het

- . •• ., Moleneind, . . . .. •
- 1 9 6 8 - 1 9 7 1 . ,"•.•• 1 o m s l a g

752. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van de
Hooistraat, ' , . .
1968-1980. . ,.../ . . 1 omslag

753. Stukken betreffende de gemiddelde kosten
alsmede de heffing van stortrecht door de
Grontmij N.V., opgelegd aan de gemeente
Teteringen inzake het storten van huis-
vuil op de stortplaats Bavel,
1971-1978. 1 omslag

754. Stukken betreffende het sluiten van een
overeenkomst met het reinigingsbedrij f

, Boon te Middelburg inzake het ophalen van
: huisvuil in de gemeente Teteringen,



1972. 1 omslag

755. Bestek met voorwaarden inzake de aanleg en
verbetering van de riolering van de Laan-
zichtweg,
1974. 1 omslag

756. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van het
Hoeveneind,
1974-1978. 1 omslag

757. Stukken betreffende de aanleg van een
pompinstallatie en een rioolgemaal aan het
Zuiderhout,
1974-1978. l omslag

758. Stukken betreffende de aanleg en verbete-
ring van de riolering ten behoeve van de
Valkenstraat,
1974-1979. 1 omslag

759. Stukken betreffende de vaststelling van de
lozingsverordening door de gemeenteraad
bij besluiten van 21 juni 1977 en 26 sep-
tember 1979,
1977-1979. 1 omslag

760. Stukken betreffende de deelname van de
gemeente Teteringen aan het glasinzame-
lingsproject Noord-Brabant,
1978. l omslag

1.777.67 . Hygiëne van het water

761. Stukken betreffende de vaststelling van de
verordening op de heffing en invordering
van een waterverontreinigingsbijdrage bij
raadsbesluiten van 27 juni 1972 en 21 au-
gustus 1973,
1972-1973. , 1 omslag

762. Stukken betreffende de overdracht per 1
januari 1975 aan het Waterschap West-Bra-
bant de eigendom van het afvoerriool van
de kern Teteringen, gelegen in de Zwarte
Dijk; de ten behoeve van het eigendom
eventueel gevestigde zakelijke rechten en
het beheer, bij raadsbesluit van 25 mei
1976,
1976. 1 omslag

1.777.81 Planologie; ruimtelijke ordening



1.777.811.22 Bestemmings- en ontwikkelingsplannen

7 63. Stukken betreffende de behandeling van
bezwaarschriften, uitgebracht tegen het
uitbreidingsplan Teteringen door A. Koks
en A. v.d. Bok,
1929-1930. : 1 omslag

764. Toelichting en beschrijving op ontwikke-
lingsplannen in hoofdzaak van de gemeenten
Ginneken en Bavel, Princenhage en Teterin-
gen, met plankaarten,
1937-1940. 1 omslag

765. Stukken betreffende het uitbreidingsplan
der gemeente Teteringen alsmede de gedeel-
telijke herziening ervan dd. 28 juli 1941,
1939-1942. 1 oms1ag

766. Stukken betreffende het uitbreidingsplan
in hoofdzaak, met name de herziening er-

. van,
1949-1964. 1 omslag

767. Stukken betreffende het bestemmingsplan in
onderdelen kom Teteringen, met name de
vaststelling bij raadsbesluit van 10 okto-
ber 1953 en goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten bij besluit van 17 november 1954,
alsmede het voorbereidingsbesluit tot wij-
ziging van het plan,
1953-1979. 1 omslag

768. Stukken betreffende de voorbereiding van
het uitbreidingsplan "De Gouwen", o.a. het
beschikbaar stellen van een krediet,
1958-1966. 1 omslag

769. Stukken betreffende de vaststelling van
het bestemmingsplan "Noord 1960" bij
raadsbesluit van 2 juni 1960,
1959-1961. , 1 omslag

770. Stukken betreffrende het structuurplan
Teteringen 1961,
1961. 1 omslag

771. Stukken betreffende het bestemminmgsplan
"Omgeving Rijksweg" (Oosterhoutseweg), met
name de vaststelling bij raadsbesluit van
10 april 1961 alsmede de goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij
besluit van 10 april 1961,
1 9 6 1 - 1 9 6 2 . . • .-, •:.•••: . 1 o m s l a g

772. Stukken betreffende de herziening van het
uitbreidingsplan "Noord 1960" alsmede be-



treffende de ingediende bezwaren van der-
den tegen de herziening,
1961-1962. 1 omslag

773. Stukken betreffende de grondprijsbereke-
ning ten behoeve van het uitbreidingsplan
"Noord 1960",
1962-1969. 1 omslag

774. Stukken betreffende het uitbreidingsplan
"Het West Zuiden", met name het voorberei-
dingsbesluit, ontwerpplan, bezwaarschrif-
ten alsmede de vaststelling van het plan
bij raadsbesluit van 22 april 1963 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant bij besluit van 2 7 november
1963 G.nr. 57172,
1961-1965. 1 omslag

775. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Omgeving R.K. Kerk", met name de vast-
stelling bij raadsbesluit van 24 juni 1963
en het raadsbesluit tot intrekking van het
vaststellingsbesluit dd. 6 februari 1964,
1963-1964. 1 omslag

776. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad en de goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van
de herziening van het bestemmingsplan
"Plan omgeving R.K.Kerk",
1963-1965. 1 omslag

777. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Kruispunt Oosterhoutseweg", o.a. de vast-
stelling, ingediende bezwaarschriften door
derden en het ontwerpen van een nieuw
plan,
1963-1967. • 1 omslag

778. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"De Gouwen I", met name het schetsontwerp,
het voorbereidingsbesluit de vaststelling
en de goedkeuring van het plan,
1963-1966. 1 omslag

779. Stukken betreffende de herziening van van
het uitbreidingsplan in hoofdzaak en het
onderdeelplan "Industrieterrein West",
1964-1974. 1 omslag

780. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"De Gouwen II", met name ingediende be-
zwaarschriften door derden, de vaststel-
ling en de goedkeuring van het plan,
1964-1968. 1 omslag

781. Stukken betreffende de kostprijsopzet van



het bestemmingsplan "De Gouwen I", o.a. de
voorlopige en definitieve berekeningen
e.d.,
1964-1971. 1 omslag

782. Stukken betreffende de herziening van het
uitbreidingsplan "Het Westen Zuid", o.a.
de raadsbesluiten tot herziening dd. 10
december 1964 en dd. 23 maart 1965,
1964-1965. , ,....,.,. ... 1 omslacr

728 a. stukken betreffende het uitbreidingsplan in hoofdzaak "Industrieterrein West", 1964 - 1994 •'
783. Stukken' betreffende het structuurpï"an"''Te- 1 omslag,

teringen, met name een structuurschets
inzake u i tb re id ing van de kern Teteringen,

. ... 1965., . . . . , , ^*^ . ..-. ," 1.omslag
783 a. stukken betreffende het_bestemmingsplan "Landelijk Gebied", 1965-1985 1 omslag
784. Stukken betreffende het bestemmingsplan

"De Gouwen I", met name de vaststelling
bij raadsbesluit van 12 oktober 1964 en de
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant bij hun besluit van 16 fe-
bruari 1966,
1966. * 1 omslag

785. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"De Gouwen II", o.a. de kostprijsbereke-
ningen en exploitatieopzet,
1967-1974. 1 omslag

786. Stukken betreffende de Commissie Struc-
tuurplan,, welke belast was met het voorbe-
reiden van een ontwerp-structuurplan voor
Breda en deelnemende randgemeenten,
1968-1969. , 1 omslag

N.B. Wethouder J.S.P.M. Oomen had zitting
in genoemde Commissie. ,

787. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"De Gouwen II", o.a. de vaststelling, de
ingediende bezwaarschriften door derden,
de goedkeuring door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant en de vaststelling door
de gemeenteraad met de goedkeuring ervan
van de gedeeltelijke herziening van ge-
noemd plan,
1968-1972. . 1 omslag

788. : Verslag over de sociaal-economische ont-
wikkeling en prognoses van de gemeente
Teteringen, o.a. over de algemene karakte-
ristiek, de functionele analyse, de demo-
grafische analyse en toekomstige ontwik-
kelingen, o.a. inwonertal, leeftijdsopbouw
e.d., mede in verband met het voorbereiden
van ontwikkelingsplannen (bestemmingsplan-
nen) opgesteld,
1969 mei. 1 omslag



789. Stukken betreffende een saneringsplan voor
het bestemmingsplan "De Gouwen II", (ver-
betering van een gedeelte van de bebouwde
kom) in het kader van het Besluit bijdra-
gen reconstructie- en saneringsplannen van
de minister van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening,
1969-1978. 1 omslag

790. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"De Gouwen II" (raadsbesluit 4 maart 1969;
goedgekeurd Gedeputeerde Staten 11 maart
1970) alsmede betreffende de herziening
van het bestemmingsplan "De Gouwen 1970"
(raadsbesluit 15 december 1970 en goedge-
keurd door Gedeputeerde Staten op 22 de-
cember 1971),
1970-1979. 1 omslag

791. Stukken betreffende het structuurplan Te-
teringen,
1971-1973. 1 omslag

792. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Oosterhoutseweg-Heistraat", met name het
ontwerpplan, behandeling ingediende be-
zwaarschriften door derden, de vaststel-
ling bij raadsbesluit van 23 februari 1975
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant bij besluit van 2 6 mei
1976 G.nr. 227.513 en de herziening 1977,
1972-1978. l omslag

793. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Gouwen-Oost", vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 30 januari 1973 en goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
bij besluit van 20 februari 1974 G.nr
218.403, met de kostprijsberekening,
1973-1977. 1 omslag

794. stukken betreffende het bestemmingsplan
"Gouwen-Zuid I", vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 27 februari 1973 en goedgekeurd
door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
bij besluit van 10 oktober 1973 G.nr.
218.467,
1972-1974. 1 omslag

795. Stukken betreffende de wijziging van het
bestemmingsplan "Gouwen II 1968" bij
raadsbesluit van 27 februari 1973,
1973. 1 omslag



796. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Buitengebied", o.a. de vaststelling bij
raadsbesluit van 6 augustus 1974, de be-
handeling van ingediende bezwaarschriften
door derden, de goedkeuring door Gedepu-
teerde Staten bij besluit van 2 mei 1975
G.nr. 224.960 e.d.,
1974-1980. 1 omslag

797. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Het Kerkeind", met name de ingediende
bezwaarschriften door particulieren en
derden,
1975-1976. 1 omslag

-798. . Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Hoeveneind 1978", o.a. de vaststelling

: bij raadsbesluit van 27 maart 1979 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij
besluit van 15 april 1980 G.nr. 243.997
alsmede betreffende de ingediende bezwaar-
schriften door derden bij de Kroon,
1975-1982. 1 omslag

799. Stukken betreffende de gedeeltelijke goed-
keuring door Gedeputeerde Staten van het
bestemmingsplan "Het Kerkeind" bij besluit
van 11 mei 1977 G.nr. 231.139,
1976-1977. 1 omslag

800. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Kerkeind", met name de onteigening van
gronden van particulieren en derden Ie
fase, ...,,.
1977-1978

801. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Sportcomplex De Gouwen" met o.a. het
raadsbesluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan dd. 16 augustus 1977 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant bij besluit van 2 augustus
1978, alsmede betreffende de herziening
van het bestemmingsplan in 1979, 1981 en
1985,
1977-1985. .... ..- 1 omslag

802. Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Woonwagencentrum", o.a. voorlichting, het
ontwerpplan, de vaststelling door de ge-
meenteraad bij besluit van 16 augustus
1977, behandeling ingediende bezwaar-
schriften door particulieren en derden, de

: gedeeltelijke goedkeuring door Gedeputeer-
de Staten bij besluit van 12 juli 1978, de



803

804

805

herziening van het plan in 1979 en de
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van
de herziening van het bestemmingsplan bij
besluit van 24 juni 1980 e.d.,
1977-1981. 1 omslag

Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Het Kerkeind" met name de herziening van
het plan in 1978,
1978-1980. 1 omslag

Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Noord 1977", o.a. de vaststelling bij
raadsbesluit van 26 september 1978, de
goedkeuring door Gedeputeerde Staten bij
besluit van 28 maart 1979,
1978-1987. 1 omslag

Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Kruispunt Moleneind-Langelaar", o.a. de
vaststelling door de gemeenteraad bij be-
sluit van 26 september 1978 en de goedkeu-
ring door Gedeputeerde Staten bij besluit
van 25 april 1979,
1978-1981. 1 omslag

806 Stukken betreffende het bestemmingsplan
"Voormalig Polderzicht", o.a. de vaststel-
ling door de gemeenteraad bij besluit van
4 september 197 9 en de goedkeuring door
Gedeputeerde Staten bij besluit van 2 8
maart 1979 G.nr. 241.984,
1979-1980. 1 omslag

1.777.811.3 Streekplannen

807. Stukken betreffende het streekplan voor
Midden- en West-Noord-Brabant,
1933-1934. 1 omslag

808. Stukken betreffende het streekplan West-
Brabant, met name de herwaardering van het
streekplan,
1975-1976. 1 omslag

808a. Stukken betreffende het streekplanproject
West-Brabant, met name reacties van de
gemeente Teteringen op de nota Hoofdstruc-
tuur Ruimtelijke Ordening,
1979. 1 omslag

808b. Verslagen van vergaderingen van de Commis-
sie ad-hoc Hoofdstructuur Ruimtelijke Or-
dening der gemeente Teteringen,
1979-1980. 1 omslag



1.778 Andere bemoeiingen betreffende de volksge-
zondheid

1.778.31 Drinkwater

1.778.311 Produktie en distributie van (drink)water

809. Stukken betreffende de drinkwatervoorzie-
ning met name de overeenkomst met de ge-
meente Breda,
1928-1933. 1 omslag

810. Stukken betreffende het verlenen van ver-
\ gunningen aan de gemeente Breda, het Rijk,
Ï •._..- particulieren en derden inzake het leggen

van buizen en leidingen ten behoeve van de
. drinkwatervoorziening,

••;'•••••• 1929-1932. '' ' . . 1 omslag

811. Stukken betreffende de drinkwatervoorzie-
ning met name de concessie aan de Water-

. leidingmaatschappij "Noord-West Brabant",
1932-1984. 1 omslag

812-814. Stukken betreffende het leggen van buizen
en leidingen, geordend op straatnaam, let-
ter B-Z ten behoeve van de drinkwatervoor-
ziening
1947-1979. 3 omslagen

, 812. Letter L-P, 1947-1973.
813. Letter B-K, 1948-1979.
814. Letter S-Z, 1949-1979.

815. Stukken betreffende de drinkwatervoorzie-
ning, met name de Waterleidingmaatschappij
"Noord-West-Brabant" als aandeelhouder,
1954-1966. 1 omslag

816. Stukken betreffende de legger waterleidin-
gen te Teteringen,
1 9 6 7 . ••... . - , .• 1 o m s l a g

1.778.5 Volkshuisvesting •

1.778.51 •' Eisen aan woningen, gebouwen en andere
bouwwerken, alsmede aan erven en terreinen

• - • • - . te st e l l e n

P.M. Registers van betaalde leges voor bouwver-
gunningen,



; 1926-1947. 1 omslag

N.B. Zie het Administratief archief van
het gemeentebestuur van Teteringen,
1814-1929, inv.nr. 2156. Te gebruiken
als indices op verleende bouwvergun-
ningen, met name de vergunningen voor
huizen in het door Breda geannexeerde
gebied. De verleende bouwvergunningen
van het na de annexaties overgebleven
grondgebied der gemeente zijn in het
woningregister geregistreerd.

817. Stukken betreffende de bouwverordening
1933, vastgesteld bij raadsbesluit 26
maart 1934 alsmede de wijzigingen hierop,
1933-1960. 1 omslag

818. Stukken betreffende de gemeenschappelijke
regeling inzake de reorganisatie van het
bouw-, woning- en welstandstoezicht met
deelname door o.m. Teteringen alsmede wij-
zigingen van de gemeenschappelijke rege-
ling,
1935-1963. 1 omslag

819. Stukken betreffende de verordening ter
bescherming van de belangen van derden
i.v.m. het vaststellen of wijzigen van
rooilijnen, bouwverboden e.d., vastgesteld
bij raadsbesluit van 1 mei 1939, alsmede
de wijzigingen hierop
1939-1967. 1 omslag

820. Stukken betreffende de gemeenschappelijke
Dienst Bouw- en Woningtoezicht met deelna-
me van de gemeenten Prinsenbeek en Tete-
ringen met het raadsbesluit tot vaststel-
ling van een gemeenschappelijke regeling
dd. 10 oktober 1961, in werking getreden
per 1 januari 1962 alsmede de opheffing
van de gemeenschappelijke regeling Bouw-
en Woningtoezicht Prinsenbeek-Teteringen
per 31 december 1968,
1961-1970. 1 omslag

821. Stukken betreffende de bouwverordening
1967, o.a. de vaststelling bij raadsbe-
sluit van 6 juni 1967 alsmede wijzigingen
van de bouwverordening,
1967-1974. 1 omslag

822. Stukken betreffende de eisen aan gebouwen,
woningen, terreinen en erven te stellen,
met name de bouwverordening 1975, vastge-
steld bij raadsbesluit van 28 januari 1975
alsmede de wijzigingen van de bouwverorde-
ning,



1 9 7 3 - 1 9 7 9 . \ O ,. ' ••'.• . 1 o m s l a g

1.778.522 Onbewoonbaarverklaring, slopen, krotoprui-
ming e.d.

823. Stukken betreffende het verlenen van ver-
gunningen tot het oprichten van gebouwen
van bijzondere aard,
1942-1962. 1 omslag

824. Stukken betreffende de afbraak en verwer-
ving van krotten, o.a. krotopruimingsbij-
drage e.d.,
1952-1975. 1 omslag

825-827. Stukken betreffende de afbraak en slopen
van bouwwerken, met name boerderijen,
schuren, huizen e.d.,
1962-1979. 3 omslagen

825. 1962-1970.
826. 1971-1975. ,
827. 1975-1979.

828-829. Stukken betreffende de uitvoering van de
sloop en afbraak van krotten alsmede het
verstrekken van geldelijke steun inzake de
regeling krotontruiming en doorstroming
door de Rijksoverheid,

. 1968-1978. ; ,.• .. .-• 2 omslagen

828. 1968-1975.
829 . 1976-1978.

_1.778.53 Voorziening in de woningbehoefte. Bevorde-
v : ring van de woningbouw. Woningvoorraad

830. Stukken betreffende de woningvoorraad te
Teteringen, te weten: onderzoek bouwmarkt,
diverse prognoses voor de ontwikkeling van

> ; •:• . d e woningvoorraad, de restcapaciteit
• ' m.b.t. bestemmingsplannen e.d.,

, 1955-1975. • , lomslag

831. Stukken betreffende de algemene woningtel-
••,,;•••• . .." .- . ling 1956, met name de uitkomsten ervan

' betrekking hebbend op de gemeente Teterin-
gen,

. . :,_'• : 1 9 5 6 - 1 9 5 8 . -.•'•*.•;• :• 1 o m s l a g

832. Stukken betreffende de woningvoorraad,
" ,' . woningregistratie en woningtelling met

name specifiek de woningstatistiek,
f ' .. :. 1969-1979. 1 omslag



833. Rapporten woningmarktonderzoek, opgesteld
door het Stadsgewest Breda, deel I t/m V
en respectievelijk handelende over een
analyse woningbouwprogramma's, tabellen-
boek bewonersonderzoek, de ontwikkeling
van de kwantitatieve vraag naar woningen,
de aanbodzijde van de woningmarkt en een
samenvatting over genoemde onderwerpen,
1975. 1 omslag

834. Stukken betreffende het doel, de opzet en
eerste uitkomsten van een kwalitatief wo-
ningonder zoek alsmede opgaven van maande-
lijkse statistische gegevens over de wo-
ningvoorraad te Teteringen,
1975-1979. 1 omslag

835. Stukken betreffende een woningbehoefte
onderzoek, met name een steekproeftrekking
georganiseerd door het Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
en toegepast op de gemeente Teteringen,
1977. 1 omslag

1.778.532.1/2 Overheids-, verenigings-, en particuliere
woningbouw, woningbouwcorporaties e.d.

836. Stukken betreffende de Stichting "Centraal
Woningbeheer" te Teteringen, o.a. de op-
heffing van de Stichting, bestuursleden,
vaststelling huurprijzen e.d.,
1931-1942. 1 omslag

837. Stukken betreffende de periodieke toewij-
zing bouwvolume,
1947-1970. 1 omslag

838. Stukken betreffende de bouwkredietregelin-
gen van de gemeente Teteringen o.a. de
hypotheekregeling woningbouw (raadsbesluit
dd. 22 november 1948), bouwkredietregelin-
gen-met wijzigingen- woningbouw en be
drij f spanden e.d.,
1948-1956. 1 omslag

839. Stukken betreffende de bouw en verbouw van
de politiewoning te Teteringen, gelegen
aan de Oosterhoutseweg,
1949-1975. 1 omslag

840. Stukken betreffende de bouw van 19 parti-
culiere woningen aan de Gouwstraat en de
Pieter van Ginnekenstraat met financiële
steun van de Rijksoverheid,



1952-1955. .;. ."•';.. /\ : 1 omslag

841. Stukken betreffende de toetreding van de
gemeente Teteringen tot het Bouwfonds
Zuid-Nederland N.V. bij raadsbesluit van
27 juli 1966 en goedgekeurd door Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant bij be-
sluit van 14 september 1966 G.nr. 73.926,
1966. 1 omslag

842. Stukken betreffende de oprichting van de
"Stichting Algemene Woningbouwstichting"
te Teteringen alsmede betreffende toela-
ting als stichting, werkzaam in het belang
van de verbetering der volkshuisvesting,
aan de Hoofdingenieur-Direkteur van de
Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in
de provincie Noord-Brabant,
1 9 6 8 - 1 9 6 9 • . - . '

843. Stukken betreffende het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling door de ge-
meente Teteringen inzake deelneming aan
een intercommunaal financieringsfonds voor
Noord-Brabantse gemeenten bij raadsbesluit
van 21 oktober 1969 alsmede wijzigingen
van de gemeenschappelijke regeling Hypo-
theekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

. . ' ( H . N . G . ) , . . • • . . .-.

1 9 6 9 - 1 9 7 8 . -.••'••. - 1 o m s l a g

844. Stukken betreffende principetoezeggingen
van Rijkssteun inzake sociale woningbouw,

. 1970-1975. 1 omslag

845. Stukken betreffende de rijkssteun ten be-
hoeve van de bouw van het bejaardencentrum
"Zuiderhout" te Teteringen, met bouwteke-
ningen,
1973-1976. 1 omslag

846. Stukken betreffende de Rijkssteun voor de
woningbouw, met name vragenlijsten nieuw-
bouw en vernieuwbouw,
1975-1979. 1 omslag

_1.778.535/544/545 Verdeling van woonruimte, onttrekking van
woningen aan de bestemming, Woonruimtewet
1 9 4 7 e . d . • - . • • : : ••• .

847. Stukken betreffende de verordening verde-
ling woonruimte te Teteringen,
1944-1947 1 omslag



848. Stukken betreffende diverse regelingen
inzake de toepassing te Teteringen van
diverse artikelen van de Woonruimtewet
1947,
1947-1969. 1 omslag

849. Stukken betreffende de Commissie van Ad-
vies te Teteringen inzake de Woonruimtewet
1947 alsmede betreffende de opheffing van
de Commissie,
1947-1969. 1 omslag

850. Stukken betreffende het onttrekken van wo-
ningen aan de bestemming, te weten: veran-
dering in een bedrijfspand, het verhuren
van een gedeelte van de woning als woon-
huis e .d. ,
1966-1973. 1 omslag

851. Stukken betreffende de vaststelling bij
raadsbesluit van 27 februari 1973 van de
"Verordening geldelijke steun doorstro-
ming" alsmede wijzigingen van de verorde-
ning,
1973. 1 omslag

1.78 Openbare veiligheid

1.782 Bescherming van de bevolking en de objec-
ten tegen (oorlogs-)geweld

852. Stukken betreffende de Luchtbeschermings-
dienst, te weten: de deelname van de ge-_
meente Teteringen aan de gemeenschappelij-
ke regeling uit oogpunt van luchtbescher-
ming, het luchtbeschermingsplan, gemeen-
schappelijke vaststelling van gedragsre-
gels door de deelnemende gemeenten, de
organisatie van de luchtbescherming te
Teteringen, de personeelsorganisatie en
personeelslijst, e.d.,
1936-1945. 1 omslag

853. Stukken betreffende (nood)evacuatie van de
Teteringse bevolking en opneming door de
gemeente Teteringen van evacué's uit om-
liggende gemeenten (opnameplan),
1940-1945. 1 omslag

854. Stukken betreffende het evacuatieplan en
aanpak hiervan door de gemeente Teterin-
gen bij zich voordoende calamiteiten,
1952-1965. 1 omslag



1 . 7 8 4 , B r a n d • .. ' '"/' " '••••••.•".. ' •

_1.784.3 Brandbestrijding

_1.784.34/36/38 Brandweermaterieel en brandbestrijdings-

middelen. Brandweerorganisatie

855. Stukken betreffende de samenwerking van de
gemeente Teteringen met Breda en andere
gemeenten inzake de brandbestrijding,
1932-1965. 1 omslag

•••..••' 856. Stukken betreffende de vrijwillige brand-
.-' weer te Teteringen, met name de aanschaf

van materieel,
1933-1964.. 1 omslag

857. Stukken betreffende de bluswatervoorzie-
ning met name het gebruik van brandkranen

• .. • op diverse lokaties te Teteringen ten be-
•••".. . hoeve van de brandweer,

1934-1968. • ' . 1 omslag

858. Stukken betreffende de benoeming en ont-
slag van personeel van de vrijwillige
brandweer,

. 1940-1979. 1 omslag

859. Stukken betreffende onderscheidingen voor
personeel van de vrijwillige brandweer
alsmede overzichten van personeelsleden,
1941-1977. ......... 1 omslag

860. Stukken betreffende de organisatie van de
bosbrandweer alsmede de intergemeentelijke
samenwerking in deze,
1942-1957. 1 omslag

861. Rapporten en verslagen van de brandbe-
strijding, opgesteld door de vrijwillige
brandweer te Teteringen,
1942-1964. 1 omslag

862. Jaarverslagen van de vrijwillige brand-
... weer over 1944-1974, opgesteld,

\ ..'• . 1945-1975. 1 omslag

> . 863. Stukken betreffende de vergoedingsregeling
. .'• . ten behoeve van de vrijwillige brandweer
. alsmede de vergoedingsregeling voor de

' . • . ' • . • ' • c o m m a n d a n t ,

' "•:.»'•':. ••,'.. 1 9 4 5 - 1 9 6 7 . ..•:• ^ l omslag



864. Brandrapporten inzake voorgekomen branden
te Teteringen, opgesteld door de comman-
dant van de vrijwillige brandweer,
1947-1977. 1 omslag

865. Stukken betreffende lidmaatschappen van de
vrijwillige brandweer, met name de Neder-
landse Vereniging van Brandweercommandan-
ten en de Noord-Brabantse Provinciale
Brandweerbond,
1947-1979. 1 omslag

866. Verordening inzake de organisatie en be-
heer van de gemeentelijke (vrijwillige)
brandweer, vastgesteld bij raadsbesluit
van 2 8 september 1955 en goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij
besluit van 19 oktober 1955 G.nr. 27778,
1955. 1 omslag

867. Stukken betreffende de geschiedenis van de
vrijwillige brandweer in Teteringen alsme-
de de viering van het 100-jarig bestaan,
1955-1968. 1 omslag

868. Stukken betreffende de brandbeveiligings-
voorschriften geldend voor bepaalde gebou-
wen, terreinen en gemeentebossen te Tete-
ringen,
1956-1979. 1 omslag

869. Stukken betreffende de vernieuwde regeling
inzake de vergoeding alsmede de inkomsten-
belastingheffing over vergoedingen van
vrijwillige brandweerlieden,
1970-1978. 1 omslag

870. Stukken betreffende de vervanging van oud
materieel alsmede uitbreiding van het ma-
terieel,
1970-1979. 1 omslag

871. Stukken betreffende de sloop van de oude
brandweerkazerne, gelegen aan het Hoeven-
eind en de bouw van een brandweergarage
annex kazerne ten behoeve van de vrijwil-
lige brandweer,
1976-1979. 1 omslag

872. Stukken betreffende het vaststellen van
een nieuwe brandbeveiligingsverordening
bij raadsbesluit van 31 oktober 1978,
1977-1979. 1 omslag

1.79 Waterstaat



1.791.1 Zorg voor wateren en watergangen

873. Stukken betreffende het onderhoud van wa-
terlopen, o.a. het (machinaal) schoonmaken
en schoonhouden van waterpartijen,
1943-1979. 1 omslag

874. Stukken betreffende hoogwater, stormvloe-
den en dijkbewaking voor de provincie
Noord-Brabant, met name de regeling
waarschuwing bij hoge waterstanden, de
organisatie van de dijkbewaking,
1956-1972. . 1 omslag

875. Stukken betreffende de verbetering van het
slotenstelsel met name de overstorten aan
het Moleneind-Zwarte Dijk te Teteringen,
1 9 7 4 ...•"." • • , / . " • 1 o m s l a g

876. " Stukken betreffende de overname van zuive-
ringstechnische werken van Teteringen door
het Waterschap West-Brabant,
1974-1975. 1 omslag

_1.81 Verkeer en vervoer

_1.811 Verkeer en vervoer te land

_1.811.111/112 Zorg voor wegen, bruggen e.d.

_l.811. Ill.1/2 Aanleg, verbetering en onttrekken van we-
gen

877. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name het
Moleneind,
1930-1976. 1 omslag

878. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Ter-
heijdense Hoek,
1932-1935. 1 omslag

879. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Te-
teringsedijk,
1932-1939. 1 omslag

880. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Oos-
terhoutseweg,
1933-1936. " 1 omslag



881. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Til-
burgseweg,
1936-1942. 1 omslag

882. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Hoolstraat,
1936-1973. 1 omslag

883. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Kerkstraat,
1941-1968. 1 omslag

884. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van landwegen,
1945-1946. 1 omslag

885. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Groenstraat,
1945-1972. 1 omslag

8 86. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Nieuwstraat,
1947. 1 omslag

887. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Laanzichtweg,
1949-1961. 1 omslag

888. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de pol-
derwegen,
1952-1962. 1 omslag

889. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Gouwstraat,
1953-1968. 1 omslag

890. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Gal-
gestraat, Hoeveneind, Hoolstraat,Kerk-
straat, Laanzichtweg, Moleneind, Post-
straat en Valkenstraat,
1955-1958. 1 omslag

891. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Ad-
riaan Oomenstraat,
1956-1973. 1 omslag



892. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name het
Hoeveneind,
1956-1974. 1 omslag

893. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Pie-
ter van Ginnekenstraat,
1956-1973. 1 omslag

894. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name het
Hoeveneind, Meerberg en Salisdreef,
1957-1961. 1 omslag

895. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Arn-
old van Leuvenstraat,
1958-1968. 1 omslag

896. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Meerberg,
1958-1973. : 1 omslag

897. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Pius
XII-straat,
1959. 1 omslag

898. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Wil-
librordstraat,
1959-1962. 1 omslag

898a. Stukken betreffende de (her)bouw van de
brug Bergen-Salesdreef over het Markka-
naal, alsmede de officiële opening op 17
september 1965,
1960-1965. 1 omslag

899. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Zwarte Dijk,

, . 1960-1968. : 1 omslag

900. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Oos-
terhoutseweg (v.m. Rijksweg 27),
1960-1970. ,• 1 omslag

901. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Oude
Bredase Baan,
1960-1979. / • l omslag



902. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de pol-
derwegen,
1961-1964. 1 omslag

903. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Vraggelsebaan,
1961-1964. 1 omslag

904. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Hei-
straat,
1961-1978. 1 omslag

905. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van de wegen, met name de
Stidstraat,
1964-1979. 1 omslag

906. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Oos-
terhoutseweg,
1964-1979. 1 omslag

907. Stukken betreffende de aanleg van de Noor-
delijke Rondweg om Breda met reaktie hier-
op van Teteringen, met name in het kader
van onteigening van grond van particulie-
ren welke op Teterings grondgebied wonen,
1965-1967. 1 omslag

908. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Blauwhoefsedreef,
1968 . 1 omslag

909. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name het
Willem-Alexanderplein,
1968. 1 omslag

910. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Houtse Baan,
1968-1969. 1 omslag

911. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name het
Bergse Pad,
1969. 1 omslag

912. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Bol-
derstraat,
1969. 1 omslag



913. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name Bree-
schot,
1970-1971. 1 omslag

914. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Lan-

. gelaar,
1970-1972. 1 omslag

915. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Lage

: . Weg,
: '••'•'•.. • 1 9 7 0 - 1 9 7 8 . •'. ..'-. 1 o m s l a g

916. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Til-

,.• ' . ••'. ; : burgsebaan,
1971-1976. . 1 omslag

,) 917. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Don-

. ; ._••', kerstraat,
• 1972-1978. ' 1 omslag

. '. • . 918. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Ha-

;"'.•'• meie, .- ' \

-..• ••'.••' 1973. .'' . 1 omslag

919. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name Mon-

. •• • • tenshoeve,

1973 ...-•• :..-.. 1 omslag

920. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Ech-
bronk,
1974-1975. 1 omslag

921. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name Immen-

- •> hof,
: ' 1974-1976. . 1 omslag

922. Stukken betreffende de aanleg van een rui-
terpad door de Teteringse Heide en het

. . . ' • Cadettenkamp,
1 9 7 5 . •••••. , •„:•• 1 o m s l a g

. . 923. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
••"••, en verbetering van de wegen, met name de

.. " . ;, , Kouterstraat,
1 9 7 5 - 1 9 7 8 . .' . •,;;• . . l om s l a g



924. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbeteringen aan wegen, met name Boe-
kentveld,
1976-1978. 1 omslag

925. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Wildhage,
1976-1979. 1 omslag

926. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de
Dr.Hein Houbenlaan,
1978. 1 omslag

927. Stukken betreffende de aanleg, onderhoud
en verbetering van wegen, met name de Bol-
laard,
1979. 1 omslag

928. Stukken betreffende het bijdragen door de
gemeente Teteringen in de kosten van het
onderhoud van de polderwegen aan het wa-
terschap De Hoge en Lage Vugt te Teterin-
gen,
1979. 1 omslag

1.811.111.5/6/8 Openbare verlichting, onttrekking van we-
gen aan het openbaar verkeer. Beplantings-
plannen langs wegen

929. Stukken betreffende de onttrekking van
diverse wegen aan het openbaar verkeer,
met name de Galgestraat, gedeelten van het
Moleneind en de Valkenstraat e.d.,
1929-1969. 1 omslag

930. Stukken betreffende de aanleg en uitbrei-
ding van de openbare verlichting, met name
aan de Oosterhoutseweg,
1939-1970. 1 omslag

931. Stukken betreffende het verbeteren en uit-
breiden van de straatverlichting met uit-
zondering van de verlichting van de Oos-
terhoutseweg,
1954. 1 omslag

932. Stukken betreffende de aanleg van openbare
verlichting in het bestemmingsplan
"Noord",
1962-1973. 1 omslag



933. Stukken betreffende de aanleg van openbare
verlichting in het bestemmingsplan "De
Gouwen I",
1967-1969. 1 omslag

934. Stukken betreffende de aanleg van beplan-
ting in het bestemmingsplan "Noord" alsme-
de het beplantingsplan,
1968-1971. l omslag

935. Stukken betreffende de aanleg van openbare
verlichting in het bestemmingsplan "De
Gouwen II",
1969-1973. ' 1 omslag

1.811.111.91 Werken of voorwerpen van of ten behoeve
van derden

936-939. Stukken betreffende het leggen van (tele-
foon) kabels en plaatsen van telefoonpalen
door de P.T.T.,
1933-1964. 4 omslagen

936. 1933-1938. ,
937. 1938-1939. •

• '•'••' 9 3 8 . 1 9 4 1 - 1 9 5 9 .
939. 1960-1964.

_1.811.121.1 Leggers van wegen

940. Wegenlegger der gemeente Teteringen,
1928-1979. 1 omslag

941. Wegenlegger der gemeente Teteringen,
1950-1951. 1 deel

1.811.122/123 Verkeersmaatregelen en voorschriften voor
wegen, waterovergangen. (Auto)busdiensten

941a. Stukken betreffende het opstarten van au-
tobusdiensten tussen de gemeente Breda en
Teteringen in samenwerking met de "Zuider
Stoomtramweg Maatschappij" te Breda,

;' - . 192 9-193 7. ... . . 1 omslag

941b. Stukken betreffende eventuele aanleg van
,• . •' railverbindingen over Teterings grondge-

•'•••• .• ' •; , bied,

•-. , ; • . • 1 9 3 1 - 1 9 7 0 . . ',••••.'.•••,;"••. •, ' 1 o m s l a g



942. Stukken betreffende het gedeeltelijk ge-
sloten verklaren van een gedeelte van de
Poststraat voor verkeer in de richting
naar de Oosterhoutseweg,
1954. 1 omslag

942a. Stukken betreffende het oprichten van
wachthuisjes (abri's) bij bushalten op
diverse lokaties te Teteringen,
1957-1975. 1 omslag

943. Stukken betreffende het treffen van ver-
keersmaatregelen, met name ten behoeve van
de Hoolstraat, o.a. een parkeer- en wacht-
verbod alsmede de aanwijzing als voor-
rangskruising,
1961-1972. 1 omslag

943a. Stukken betreffende de plannen tot de aan-
leg van een vliegveld nabij de Tilburgse-
baan, welke niet is doorgegaan,
1962-1963. 1 omslag

944. Stukken betreffende het toezicht op wegen
met name ten aanzien van het berijden van
B-wegen met zware vrachten,
1964-1979. 1 omslag

945. Stukken betreffende het instellen van een
parkeerverbod ten aanzien van het Willem
Alexanderplein (Raadsbesluit dd. 11 juli
1968),
1968. 1 omslag

946. Stukken betreffende het instellen van een
parkeerverbod ten behoeve van de Willi-
brordstraat, vastgesteld bij raadsbesluit
van 11 juli 1968,
1968. 1 omslag

947. Stukken betreffende het instellen van een
parkeerverbod ten aanzien van de St. Jo-
sephstraat en vastgesteld bij raadsbesluit
van 8 oktober 1968,
1968-1971. 1 omslag

948. Stukken betreffende het toezicht van de
verkeerspolitie in verband met het vrijge-
ven voor het verkeer van een gedeelte van
de Noordelijke Rondweg om Breda,
1970. 1 omslag



949. Stukken betreffende het sluiten van de
spoorwegovergang aan de Oosterhoutseweg
met reakties hierop van derden met het
gevolg dat de afsluiting niet is doorge-
gaan, mede in verband met de toenemende
verkeersintensiteit vanuit Breda richting
Teteringen en Oosterhout,
1970-1971. 1 omslag

950. Stukken betreffende het vaststellen van
een parkeerverbod ten aanzien van de Kou-
terstraat en Breeschot bij raadsbesluit
van 15 december 1970,
1970-1973. 1 omslag

951. Stukken betreffende het verbeteren van de
verkeersveiligheid ten aanzien van het
kruispunt Langelaar-Moleneind,

. .. ' 1 9 7 1 . . •..' . ;•".'• 1 o m s l a g

952. Stukken betreffende het aanbrengen van een
zebrapad en het plaatsen van borden model
83 in de Zandgouw en de plaatsing van bor-
den in gevaarlijke bochten van het Hoeven-
eind en de Meerberg,
1 9 7 1 . . , 1 omslag

953. Stukken betreffende het instellen en
vaststellen van een parkeerverbod in ge-
deelten van de Donkerstraat en de Schijf-
straat,
1972 . . . • • ; . . 1 omslag

954. Stukken betreffende het instellen en vast-
stellen van een parkeerverbod in het Hees-
terbos bij raadsbesluit van 24 oktober
1972,

: 1972. , • . 1 omslag

955. Stukken betreffende de instelling en vast-
stelling van een parkeerverbod in de
Schijfstraat bij raadsbesluit van 11 janu-
ari 1972,

. 1972. , . . . 1 omslag

956. Stukken betreffende de aanwijzing van de
splitsing Moleneind-Langelaar als voor-
rangssplitsing bij raadsbesluit van 30
januari 1973,
1972-1973. 1 omslag

957. Stukken betreffende de instelling en vast-
stelling van een parkeerverbod bij raads-
besluit van 5 mei 1973 ten aanzien van een
gedeelte van de Adriaan Oomenstraat,
1973. 1 omslag



958. Stukken betreffende het instellen en vast-
stellen van een parkeerverbod in de Brech-
tenstede, Montenshoeve, Korenbocht, Weer-
deel en Hameie,
1973. 1 omslag

959. Stukken betreffende het verkeersstruktuur-
plan van de gemeente Teteringen, o.a. het
beschikbaar stellen van een krediet ten
behoeve van verkeerskundige adviezen als-
mede diverse reakties van derden op het
verkeersstruktuurplan,
1975-1979. 1 omslag

960. Stukken betreffende het instellen van een
parkeerverbod in de Immenhof bij raadsbe-
sluit van 27 april 1976,
1976. 1 omslag

961. Stukken betreffende de aanleg van een
B.B.A.-halte aan de Oosterhoutseweg en het
maken van een doorsteek in de Schijf-
straat,
1976. 1 omslag

962. Stukken betreffende de (landelijke) rege-
ling van het verstrekken van parkeeront-
heffingen ten behoeve van gehandicapten
alsmede de machtiging aan het college van
Burgemeester en Wethouders inzake de uit-
voering van enige artikelen van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerstekens bij
raadsbesluit van 27 september 1977,
1976-1979. 1 omslag

963. Stukken betreffende het instellen en vast-
stellen van een parkeerverbod aan het Boe-
kentveld, bij raadsbesluit van 18 januari
1977,
1977. 1 omslag

1.816/ 1.817 Posterijen. Telecommunicatie

963a. Stukken betreffende de inlevering van ont-
vangsttoestellen tijdens de Duitse bezet-
ting,
1943-1948. 1 omslag

963b. Stukken betreffende de aanleg van een kop-
pelnet ten behoeve van de centrale antenne
inrichting, alsmede de beschikbaarstelling
van een krediet bij raadsbesluit van 25
maart 1975,
1974-1975. 1 omslag



964. Stukken betreffende het instellen van een
commissie, als bedoeld in artikel 61, Ie
lid, sub a van de gemeentewet voor de aan-
leg, het beheer en de exploitatie van de
C.A.I, "Teteringen" alsmede de benoeming
van leden van de Raad van Beheer,
1975. 1 omslag

965. Stukken betreffende het sluiten van een
overeenkomst door de Raad van Beheer Cen-
trale Antenne Inrichting Teteringen met
besturen van de stichtingen "De Gouwen",
"De Kern", "De Bollaard", "De Scheperij",
"De Kijkkast" en "De Tarantella" over het
overdragen door genoemde stichtingen van
het beheer en de exploitatie van de ge-
meenschappelijke antenneinrichting,
1975-1978. 1 omslag

966. Begrotingswijzigingen van het Centraal
Antennebedrij f te Teteringen ten behoeven
van het verkrijgen van goedkeuring ervan
door Gedeputeerde Staten van Noord-Bra-
bant,
1975-1979. .. 1 omslag

967. Notulen van vergaderingen van het dage-
lijks bestuur Centrale Antenne Inrichting,
gehouden op het gemeentehuis te Teterin-
gen,
1975-1979. 1 omslag

1.82 Economische aangelegenheden

1.823 Bodemproduktie. Dierenteelt en produkten
van huisdieren

968. Verordening betreffende verbetering van
het geitenras bij besluit van de burge-
meester van Teteringen, waarnemende de
taak van de gemeenteraad dd. 31 maart

- . 1943,
1943. : ; 1 omslag

969. Overzichten op kaarten inzake grondgebruik
te Teteringen waarop aangegeven het per-
ceelnummer, de grootte in hectaren,
1969. l omslag

970. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de bijenhouders-
vereniging N.C.B. afd. Teteringen alsmede
inlichtingen over de "Bijenbond",
1976. 1 omslag



1.824 Industrie. Dienstverlening. Handel

1.824.111/112 Gas- en elektriciteitsvoorziening

971. Stukken betreffende de gasleveringsover-
eenkomst met het Energie- en Waterbedrijf
te Breda,
1929-1978. 1 omslag

972. Stukken betreffende het plaatsen van elek-
triciteitshuisjes door de P.N.E.M. op di-
verse lokaties te Teteringen,
1951-1974. 1 omslag

973. Stukken betreffende het besparen op ener-
gie in verband met de energiecrisis o.a.
op het verbruik van elektriciteit (straat-
verlichting) ,
1973-1974. '. ' " 1 omslag

1.824.511 Plaatsen waar handel wordt uitgeoefend
o.a. winkelcentra, verkoophallen e.d.

1.824.511.2 Markten. Kermissen

974. Stukken betreffende diverse regelingen
inzake kermissen, te weten: het vaststel-
len van de kermisdata, de aanvang van de
kermis, de bepaling van het aanvangstijd
stip van de kermis,
1960-1974. 1 omslag

975-976. Stukken betreffende, het houden van kermis-
sen te Teteringen,
1962-1979. . 2 omslagen

975. 1962-1974.
976. 1975-1979.

977. Stukken betreffende het jaarlijks houden
van een geraniummarkt te Teteringen,
1973-1979. 1 omslag

978. Stukken betreffende het instellen van een
weekmarkt alsmede het aanstellen van een
marktmeester en betreffende het veranderen
van de marktdag,
1974-1978. 1 omslag

//f



1.824.53 Verbruiksbeperkingen. Distributie van goe-
deren

N.B. Zie ook: inv.nr. 973. .

1.824.532 Distributie van goederen

979. Stukken betreffende de distributie van
goederen, o.a. schoeisel ten behoeve van
de schooljeugd, voedsel e.d.,
1939-1952. 1 omslag

979a. Stukken betreffende de gemeenschappelijke
regeling distributiekringen van goederen
waaraan de gemeente Teteringen deelnam,
1939-1979. 1 omslag

979b. Stukken betreffende het voorbereiden van
distributiemaatregelen met medewerking van

^ . de gemeente Teteringen,
1967-1978. . 1 omslag

_1.824.6 Organisatie van het bedrijfsleven

980. Stukken betreffende de toetreding van de
gemeente Teteringen tot het Borgstellings-

^ fonds voor Westelijk Noord-Brabant alsmede
het verstrekken van een gemeentelijke bij-
drage,
1936-1975. ; 1 omslag

981. Stukken betreffende vestigingsvergunningen
ten behoeve van zich vestigende bedrijven
te Teteringen,
1938-1967. ' 1 omslag

982. Statistische cijfermatige overzichten met
betrekking tot de derde algemene bedrij f-
stelling en het aantal werkende personen
in diverse bedrijfstakken, met name te
Teteringen,
1963. 1 omslag

983. Stukken betreffende de plannen tot het
oprichten van een winkelcentrum "De Sche-

^ ; perij" in "De Gouwen II" te Teteringen,
' 1969-1975. 1 omslag

1.827 , Jacht ' \ v.



984. Register van verleende en geweigerde
jachtakten en verzekering van vuurwapens
van jachtaktehouders,
1978-1994. 1 omslag

N.B. Zie ook: "P.M." na inv.nr. 617.

1.83 Arbeid

1.836 Werkgelegenheid en bestrijding van werk-
loosheid

1.83 6.11 . Objecten van aanvullende werkgelegenheid

985. Stukken betreffende de Stichting werkge-
meenschap voor Allen (W.A.V.A.), met name
het raadsvoorstel en -besluit tot het ver-
lenen van subsidie aan de Stichting
W.A.V.A. te Oosterhout op basis van het
aantal door de gemeente Teteringen in de
werkplaats tewerkgestelde werknemers, ko-
mende uit de gemeente Teteringen,
1968-1971. 1 omslag

986. Stukken betreffende objecten van aanvul-
lende werkgelegenheid (E-Objecten), met
name boswerkzaamheden alsmede het verkrij-
gen van rijkssubsidie,
1973-1979. 1 omslag

987. Stukken betreffende het onderhoud aan de
bermen in het buitengebied, aangewezen als
E-object alsmede het verkrijgen van rijks-
subsidie,
1975. 1 omslag

988. Stukken betreffende E-objecten, met name
het object bestratingen als E-object, te
weten: de aanleg van een wandelpad naar
het bejaardencentrum "Bezuiderhout", de
aanleg van een voetpad en parkeergelegen-
heid aan de Oosterhoutseweg alsmede diver-
se herbestratingen in de bebouwde kom
1975-1978. 1 omslag

989. Stukken betreffende het E-object sportcom-
plex Gouwen-Oost, te weten: de bouw van
een kleedlokaal alsmede werkplannen, be-
grotingsstaten, declaraties, maandelijkse
rapportages e.d.,
1976-1978. 1 omslag

1.838 Overige arbeidsaangelegenheden



_1.838.1 . Arbeidstijden. Rusttijden. Overwerk

990. Stukken betreffende het vaststellen van
een verordening door de gemeenteraad op
grond van de Winkelsluitingswet alsmede de
wijzigingen van de verordening,
1932-1979. 1 omslag

991. Stukken betreffende de instelling van een
wekelijkse koopavond bij raadsbesluit van

.'•'•-•. 27 mei 1975,

,, . . 1975. , .;..'•. 1 omslag

_1.84 Maatschappelijke zorg. Verzekeringswezen

_1.842.15/19 Moederschaps- en zuigelingenzorg, o.a.
:\ ,• ;• • , • : Kruiswerk e.d. en overige aangelegenheden

betreffende de zorg voor zieken, gewonden
' -. ' ; . " • • • . • ' " - . e . d .

992. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Stichting
"Moederheil",
1930-1971. 1 omslag

993. Stukken betreffende het verstrekken van
een gemeentelijk subsidie aan de Katholie-
ke Blindenvereniging "St. Antonius van
Padua" te Eindhoven,
1930-1975. 1 omslag

994. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de plaatselijke
E.H.B.O.-vereniging,
193 7-1975. •.,-.. 1 omslag

995. Stukken betreffende het verstrekken van
een gemeentelijke financiële bijdrage ten
behoeve van de bouw van het sanatorium
voor tuberculoselijders "De Klokkenberg"
alsmede ten behoeve van de Federatie van
Verpleeginrichtingen voor langdurig zieken
te Utrecht,
1949-1967. 1 omslag

996. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan het "Koningin
Wilhelminafonds" voor de kankerbestrij-
ding,
1 9 4 9 - 1 9 7 5 . . ,;, •.:;• 1 o m s l a g



997

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Stichting
voor Revalidatie in Noord-Brabant te Til-
burg,
1953-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de
subsidieregeling betreffende het verlenen
van subsidie aan de plaatselijke Wit-Gele-
Kruisvereniging te Teteringen alsmede de
wijzigingen van de regeling en het garant
stellen door de gemeente in verband met
het stichten van het wijkgebouw
1955-1963. 1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van ge-
meentelijk subsidie aan de Nederlandse
Vereniging tot Rheumatiekbestrijding te
's-Gravenhage,
1955-1975. ' 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de "Dr. Johannes
Kardinaal de Jongstichting" te Breda,
1956-1975. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Stichting
"Het Nederlands Astmafonds te Utrecht,
1960-1973. 1 omslag

Stukken betreffende de toetreding van de
gemeente Teteringen tot de gemeenschappe-
lijke regeling voor de districtsgezond-
heidsdienst te Oosterhout,
1967-1968. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de "Nierstich-
ting Nederland" te Amsterdam,
1968-1975. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de "Nederlandse
Hartstichting" te 's-Gravenhage,
1968-1975. 1 omslag

1.842 Maatschappelijke zorg ten behoeve van ver-
schillende groepen

1.842.5 Bijstandbehoevenden, werklozen



1005

1006

1007

1008

1009.

1010.

1011

Stukken betreffende (her)benoemingen van
leden van het Burgerlijk Armbestuur te
Teteringen,
193 0-1952. 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van
het Reglement voor het Burgerlijk Armbe-
stuur van Teteringen alsmede de wijzigin-
gen op het Reglement en betreffende de
functieverdeling binnen het bestuur,
1931-1965. 1 omslag

Stukken betreffende de oprichting van een
plaatselijke "Commissie van Samenwerking
voor Bijzondere Nooden",
1936-1963. 1 omslag

Stukken betreffende de inkomsten en uitga-
ven van het "Comité tot verlening van ex-
tra hulp aan werklozen", Crisiscomité B,
1937-1940. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
geldelijke bijstand in het kader van gele-
den schade door particulieren bij oorlogs-
handelingen, met name ten aanzien van ver-
dwenen huisraad, beschadigde meubelen
e.d., ,
1940-1942. . l omslag

Verslagen van vergaderingen van het plaat-
selijk "Comité Steun Wettig Gezag" te Te-
teringen,
1949-1951. •.. . 1 omslag

Stukken betreffende cijfermatige statisti-
sche gegevens inzake de armenzorgstatis-
tiek, in hoofdzaak Teteringen betreffend,
1952-1966. 1 omslag

1.842.6 Bejaarden

1012

1013

1014

Stukken betreffende de plaatselijke Com-
missie van Onderzoek als uitvloeisel van
de Noodwet Ouderdomsvoorziening,
1947. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de plaatselijke
R.K. Bond van Bejaarden en Gepensioneer-
den,
1 9 5 3 - 1 9 7 5 . ••; '•••• ' .• ' 1 o m s l a g

Rapport over bejaardenonderzoek in de ge-
meente Teteringen,
1975. l omslag



1015. Stukken betreffende het vaststellen van
gemeentelijke verordeningen op grond van
de Wet op de Bejaardenoorden (art. 6),
1976-1979. 1 omslag

1016. Verslagen van vergaderingen van de commis-
sie ex. artikel 6j van de Wet op de Be-
jaardenoorden te Teteringen,
1978-1979. 1 omslag

1017. Stukken betreffende de "Stichting Gekoor-
dineerd Bejaardenwerk" tussen de gemeenten
Nieuw-Ginneken, Chaam, Baarle-Nassau,
Prinsenbeek en Teteringen,
1979. 1 omslag

1.842 .7 (Bescherming) van kinderen, accomodaties,
gezinsverzorging

1018. Stukken betreffende maatschappelijke steun
voor jeugdige personen en vrouwen met name
het verstrekken van gemeentelijk subsidie
aan het Eucharistisch Kruistochtwerk in
het Bisdom Breda,
1929-1936. 1 omslag

1018a. Stukken betreffende de deelname door de
gemeente Teteringen aan de gemeenschappe-
lijke regeling ten behoeve van de verzor-
ging van zwakzinnigen alsmede de opheffing
van de gemeenschappelijke regeling per 1
januari 1959,
1947-1959. 1 omslag

1019. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de stichting
"Hulp voor Allen" te Teteringen,
1956. 1 omslag

1020. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van peu-
terspeelzalen te Teteringen alsmede het
verkrijgen van rijkssubsidie,
1969-1975. 1 omslag

1021. Stukken betreffende de vaststelling door
de gemeenteraad van de "Subsidieregeling
Gezinsverzorging en Gezinshulp", bij
raadsbesluit van 21 januari 1969,
1969-1972. 1 omslag

1022. Stukken betreffende het peuterspeelzaaltje
"Kruimelsoosje", met name de verstrekking
van gemeentelijk subsidie,
1976-1979. 1 omslag



1023

1024

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan het Instituut
voor Maatschappelijk Welzijn te Breda,
1979. 1 omslag

Rapport, getiteld: "Jeugd en vrije tijd in
Teteringen" met bijlage, opgesteld 1979
n o v . , • . . . . - . .

1979. 1 omslag

1.842.9 Overige groepen van behoevenden

1.842.973 Uitkeringen, werkloosheidsvoorzieningsre-
gelingen

1025

1026

1027

1028

1029

1030

Stukken betreffende de zorg voor werklo-
zen, o.m. de gemeentelijke steunregeling
voor werklozen, de rijkssteunregeling
werklozen, de steunverlening B (Crisisco-
mité B), steunverlening in natura e.d.,
1929-1942. 1 omslag

Verslagen van vergaderingen van de plaat-
selijke Commissie Zelfstandigen,
1955-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de
verordening tot uitvoering van de artike-
len 2 9 en 3 8 van de Algemene Bijstandswet
(behandeling van aanvragen om bijstand en
behandeling van bezwaarschriften),
1964-1965. 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de
verordening, regelende de samenstelling en
de uitoefening van de bevoegdheden van het
College voor de verlening van Bijstand
alsmede betreffende de benoeming van de
leden,
1964-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de instelling van een
plaatselijke Commissie Werkloze Werknemers
ter uitvoering van artikel 21 van de
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers
van 21 december 1964 nr. 17,
1965. 1 omslag

Besluit van het college van Burgemeester
en Wethouders van Teteringen tot het in-
stellen van een plaatselijke Commissie
Zelfstandigen,
1965. . ;•; •-. 1 omslag



1031-1037 Agenda's en notulen van vergaderingen van
het College voor de Verlening van Bijstand
te Teteringen,
1965-1979. 7 omslagen

1038

1039

1040

1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.

1965-1969.
1970-1971.
1972-1973.
1974-1975.
1976-1977.
1978.
1979.

Notulen van vergaderingen van de plaatse-
lijke Commissie Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning,
1965-1979. 1 omslag

Notulen van vergaderingen van de plaatse-
lijke Commissie Werkloze Werknemers,
1972-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het Regionaal Insti-
tuut voor Bijzonder Onderzoek inzake de
bestrijding van uitkeringsfraude,
1977-1978. 1 omslag

-1.85 Volksontwikkeling en -opvoeding. Religie

1.851.1/2 Kleuter- en basisonderwijs

1.851.1.02.2/3/7/9 School- en examengelden, vakken van onder-
wijs en onderwijs- en schooltoezicht, con-

.. . • tacten, verenigingen, materiële en sociale
. behoeften alsmede medische zorg

1041. regeling betreffende de toelating van
leerlingen uit de gemeente Teteringen op
de openbare scholen te Breda alsmede de
wijziging(en) in voornoemde regeling,
1923-1940. 1 omslag

1042. Stukken betreffende de Commissie van Toe-
zicht op het lager onderwijs te Teterin-
gen, o.m. de benoeming en herbenoeming van
leden, de opheffing van de Commissie e.d.,
1929-1941. 1 omslag

1043. Stukken betreffende de Schoolartsendienst,
district Oosterhout, met name de toe- en
uittreding door de gemeente Teteringen in
de gemeenschappelijke regeling,
1929-1977. 1 omslag



1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

Stukken betreffende het heffen van school-
geld ten behoeve van het gewoon lager on-
derwijs en het voortgezet gewoon lager
onderwijs,
1933-1957. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
schoolmelk, met name het verstrekken door
de gemeente Teteringen van een financiële
bijdrage,
1939-1969. 1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van ver-
voerskosten ex. art. 13 der Lageronder-
wijswet 1920 ten behoeve van leerlingen
van het bijzonder lager onderwijs
1952-1960. 1 omslag

Stukken betreffende de verplaatsingskos-
tenverordening, vastgesteld bij raadsbe-
sluit van 28 augustus 1970,
1970. 1 omslag

Stukken betreffende de les- en leerpro-
gramma's van de lagere scholen,
1970-1975. ^ 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van de
verordening heffing schoolgelden kleuter-
onderwijs bij raadsbesluit dd. 25 juni
1974 alsmede de intrekking van de verorde-
ning bij raadsbesluit van 3 0 september
1975,
1971-1975. 1 omslag

Verslagen van vergaderingen van het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders met het
bestuur van de Stichting Katholiek Onder-
wijs,
1973-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de instelling van een
gemeenschappelijke schoolraad alsmede de
samenstelling, het huishoudelijk reglement
en het rooster van aftreden e.d.,
1975-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de subsidiëring van
het godsdienstonderwijs ten behoeve van
het toekennen van een tegemoetkoming in de
kosten van beloning van godsdienstleraren
aan openbare en bijzondere scholen voor
gewoon lager onderwijs,
1976-1978. 1 omslag

Af/



1053 Uitgaven van de gezamenlijke schoolkrant
door de openbare kleuterschool "Het Start-
blok" en de openbare lagere school "De
Springplank",
1976-1979. 1 omslag

1.851.2.06 Schoolgebouwen en terreinen. Benodigdheden
en hulpmiddelen voor het onderwijs

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

Stukken betreffende benodigdheden en hulp-
middelen ten behoeve van de R.K. Jongens-
school aan de Hoolstraat, o.a. aanschaf-
fing van leermiddelen inrichting 7e leer-
jaar, aanleg riolering en waterleiding,
aanschaf van leermiddelen voor lichamelij-
ke oefeningen e.d.,
1929-1941. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de de R.K.
Meisjesschool aan de Groenstraat o.a. ten
behoeve van de eerste inrichting zevende
leerjaar, aanschaf van schoolbanken en
voetplanken, aanschaf naaimachine, aan-
schaf leermiddelen ten behoeve van licha-
melijke oefeningen,
1929-1955. 1 omslag

Stukken betreffende de bouw van de R.K.
Meisjesschool aan de Driesprong o.a. aan-
besteding, bestek en tekeningen e.d.,
1929-1931. 1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een R.K.
Jongensschool aan de Driesprong o.a. de
stichtingskosten, bestek en voorwaarden,
gunning e.d.,
1930-1931. . 1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een open-
bare lagere school welke niet is doorge-
gaan, raadsbesluit van 16 januari 1945,
1944-1945. 1 omslag

Stukken betreffende de huur van een lokaal
ten behoeve van de R.K. Meisjesschool
(harmoniezaal, eigendom van het R.K. Kerk-
bestuur als leslokaal),
1947-1958. 1 omslag

Stukken betreffende de het (her)inrichten
van de overdekte speelplaats tot noodlo-
kaal door de R.K. Jongensschool aan de
Hoolstraat,
1950-1962. 1 omslag



1061

1062.

1063

1064

1065

1066

1067

1068

Raadsbesluiten inzake het voorschot op de
vergoeding als bedoeld in artikel 101 der
Lageronderwijswet 1920 voor de bijzondere
jongens- en meisjesscholen voor gewoon
lager onderwijs n.a.v. het bedrag per
leerling,
1953-1962. 1 omslag

Stukken betreffende de bouw van een nieuwe
R.K. Meisjesschool aan de Groenstraat als-
mede betreffende de inrichting van de
school,
1953-1968. , 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van
het bedrag per leerling als bedoeld in
artikel 101 der Lageronderwijswet 1920,
1953-1970. 1 omslag

Stukken betreffende het onderbrengen van
kleuteronderwijs in een in 1947 afgekeurde
school voor gewoon lager onderwijs aan de
Groenstraat alsmede de (latere) goedkeu-
ring door de Inspectie van het Kleuteron-
derwijs in de 5e Inspectie nadat diverse
aanpassingen werden aangebracht, alsmede
de inrichting van de betreffende lokalen,
1954-1967. 1 omslag

Stukken betreffende de nieuwbouw van de
R.K. Jongensschool voor gewoon lager on-
derwijs aan de Hoolstraat 8 alsmede de
inrichting van het nieuwe schoolgebouw,
1959-1969. 1 omslag

Stukken betreffende de nieuwbouw van de
R.K. Kleuterschool aan de Zandgouw o.a.
bestek en tekeningen, een (latere) uit-
breiding met twee speel-werklokalen alsme-
de de inrichting,
1963-1972. 1 omslag

Stukken betreffende de tijdelijke huisves-
ting van een kleuterklas in de sacristie
van de R.K. Kerk van St. Willibrordus, als
noodoplossing, dit in afwachting van de
bouw van een definitief lokaal vanwege het
grote aantal kleuters op de wachtlijst,
1968-1969. ï omslag

Stukken betreffende de stichting en bouw
van een R.K. school voor basisonderwijs
aan de Heerdgang o.a. de urgentieverkla-
ring, het raadsbesluit tot medewerking dd.
13 mei 1969 en bestek en voorwaarden,
1969 ...... 1 omslag



1069

1070

1071

1072

1073

1074

Stukken betreffende de tijdelijke huisves-
ting van een R.K. Kleuterschool in de Hel-
der Camaraschool alsmede het verlenen van
medewerking als bedoeld in artikel 50 van
de Kleuteronderwijswet ten behoeve van de
inrichting van drie kleuterklassen,
1969-1970. 1 omslag

Stukken betreffende de R.K. Kleuterschool
aan de Breeschot o.a. de tijdelijke huis-
vesting van r.k. Kleuterschool in de Hel-
der Camaraschool aan de Heerdgang, in af-
wachting tot nieuwbouw, de urgentieverkla-
ring, de daadwerkelijke nieuwbouw tnket
Rijksgoedkeuring aan de Breeschot, bestek
en tekeningen e.d.,
1969-1972. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de R.K.
school voor gewoon lager onderwijs aan de
Groenstraat o.a. aanschaf aardrijkskunde-
methode, aanschaf televisietoestel, aan-
schaf stencilmachine, inrichting van een
handenarbeidlokaal, herstel hang- en
sluitwerk e.d.,
1969-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de R.K.
school voor basisonderwijs aan de Heerd-
gang o.a. een kunstwerk voor de school,
buitengewoon herstel van het dak, afslui-
ting van de speelplaats, aanleg tuin e.d.,
1969-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de R.K.
school voor basisonderwijs aan de Heerd-
gang o.a. de eerste inrichting, meubilair,
televisietoestel, stencilmachine e.d.,
1969-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de stichting en bouw
van een openbare lagere school met o.m. de
urgentieverklaring en raadsbesluiten res-
pectievelijk van 30 maart 1971 en 27 juni
1972 tot de stichting en het beschikbaar
stellen van een krediet,
1970-1972. 1 omslag



1075

1076

1077

1078

1079.

1080

1081

1082

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de R.K.
school voor basisonderwijs aan de Hool-
straat 8, o.a. voor het reken, taal en mu-
ziekonderwijs, kasten, televisietoestel,
stencilmachine, de inrichting van een do-
cumentatiecentrum, reinigingsmachine e.d.,
1970-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de uitbreiding van de
R.K. school voor basisonderwijs aan de
Heerdgang met vier lokalen alsmede de aan-
schaf van zonwering,
1972-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de openba-
re lagere school o.a. eerste inrichting,
zonwering, rijwielklemmen, inrichting van
de hal, meubilair, biologiemethode e.d.,
1972-1975. 1 omslag

Uitgaven van de schoolkrant door de open-
bare lagere school "De Springplank",
1 9 7 2 - 1 9 7 5 . • • . . - . . . 1 o m s l a g

Stukken betreffende de R.K. kleuterschool
aan de Breeschot o.m. het raadsbesluit tot
medewerking voor de uitbreiding van de
school dd. 9 januari 1973, het raadsbe-
sluit dd. 27 november 1973 voor het maken
van een afscheiding bij de toegang tot de
speelplaats en de aanschaf van een zand-
baknet, het uitbreiden van de speelplaats
e.d.,
1973-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de stichting en bouw
van een openbare kleuterschool aan de Ha-
meie bij de openbare lagere school "De
Springplank" met o.m. de urgentieverkla-
ring en het beschikbaar stellen van diver-
se kredieten door de gemeenteraad alsmede
de naamgeving e.d.,
1973-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de R.K. kleuterschool
aan de Zandgouw o.a. de aanschaf van ont-
wikkelingsmateriaal , fietsenstandaards,
zonwering, ombouw centrale verwaming van
olie op gas, vervanging van de vloerbedek-
king e.d.,, "••• \.. • • ••
1973-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de stichting en bouw
van een éénklassige R.K. kleuterschool in
Teteringen-Oost,
1 9 7 3 - 1 9 7 5 . • . . - • • 1 o m s l a g



1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

Stukken betreffende de uitbreiding met een
derde lokaal van de openbare lagere school
"De Springplank" aan de Hameie,
1973-1975. 1 omslag

Stukken betreffende het aanbrengen van
brandpreventieve voorzieningen ten behoeve
van de R.K. kleuterschool aan de Hameie
alsmede de vervanging van behang in de
toiletten en onder de kapstokken,
1976-1978. 1 omslag

Stukken betreffende de uitbreiding van de
R.K. school voor basisonderwijs aan de
Heerdgang met een 14e klaslokaal en han-
denarbeidruimte,
1976-1978. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de R.K.
basisschool aan de Heerdgang o.a. de in-
richting van het 13e lokaal, aanschaf van
een aangepaste leerlingenset, aanschaf
nieuwe rekenmethode, vitrage, vloerbedek-
king ten behoeve van de noodlokalen e.d.,
1976-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de aanschaf van leer-
en hulpmiddelen ten behoeve van de openba-
re lagere school "De Springplank" o.a. de
aanschaf van niveau-leesboeken, aanschaf
van zwemmateriaal, schoolbanken, signaal-
hoorn, handdoekautomaten, muziekinstrumen-
ten, leerlingensets e.d.,
1976-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het aanbrengen van
brandpreventieve voorzieningen ten behoeve
van de R.K.kleuterschool aan de Zandgouw
alsmede de aanschaf van gymnastiekmateria-
len,
1976-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de openbare kleuter-
school "Het Startblok" o.a. de schema's
van werkzaamheden van de openbare kleuter-
school, de uitbreiding met een tweede lo-
kaal, de aanschaf van speelwerktuigen, een
voorbereidend rekenprogramma, materialen
ten behoeve van bewegingslessen en muzika-
le vorming e.d.,
1976-1979. 1 omslag



1090

1091

1092

1093

Stukken betreffende de verharding van het
voorterrein alsmede de aanschaffing van
leidsterswerkwanden en een kofferschrijf
machine en gymnastiektoestellen ten behoe-
ve van de R.K. kleuterschool aan de Bree-
schot,
1976-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de vaststelling van
het getal wekelijkse lesuren voor vakon-
derwijs als bedoeld in art. 101 bis van de
Lager-onderwijswet 1920 alsmede het aan-
gaan door de gemeente met de Stich'ting
Katholiek Onderwijs Teteringen van een
overeenkomst inzake het vakonderwijs in
muziek, , . •
1977-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken door
de gemeente van diverse vergoedingen o.a.
ten behoeve van de aanplant in de tuin,
een huurvergoeding voor het 14e lokaal,
gehuisvest in "'t Web" en herstel van ver-
nielde ruiten ten behoeve van de "Helder
Camaraschool",
1977-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het aanbrengen van
brandpreventieve voorzieningen ten behoeve
van de R.K. school voor basisonderwijs aan
de Hooistraat alsmede de aanschaf van di-
verse leer- en hulpmiddelen o.a. mu-
ziekinstrumenten, nieuw schoolmeubilair,
tafels en stoelen en vloerbedekking ten
behoeve van de onderwijzerskamer e.d.,
1976-1983. 1 omslag

1.851.2.07 Subsidies, vergoedingen, legaten, enz.

1094

1095

Stukken betreffende de vaststelling van
het bedrag per leerling ex art. 101 der
Lager-onderwijswet 1920, met name de kwes-
tie van de vaststelling van het bedrag
voor het schooljaar 1944,
1944-1946. 1 omslag

Stukken betreffende gemeentelijke vergoe-
dingen ten behoeve van het kleuteronder-
wijs te Teteringen als bedoeld in artikel
75, vierde lid, der Kleuteronderwijswet,
1948-1975. .. . > 1 omslag



1096. Raadsbesluiten inzake het verstrekken van
gemeentelijke vergoedingen ten behoeve van
vakleerkrachten als bedoeld in artikel 101
bis der Lager-onderwijswet 1920,
1949-1965. 1 omslag

1097. Raadsbesluiten inzake het verstrekken van
een gemeentelijke vergoeding ten behoeve
van het vaststellen van het bedrag per
leerling als bedoeld in artikel artikel
101 der Lager-onderwijswet 1920 per
schooljaar,
1953-1962. i omslag

1098. Raadsbesluiten inzake de vaststelling van
vergoeding bijzonder lager onderwijs als
bedoeld in artikel 103, lid 2 der Lager-
onderwijswet 1920 (verstrekken van voor-
schotten) per schooljaar,
1963-1979. 1 omslag

1099. Stukken betreffende het vaststellen van
het bedrag per leerling als bedoeld in
artikel 101, lid 5 en van het voorschot
als bedoeld in artikel 103, lid 5 van de
Lager-onderwijswet 1920,
1971-1975. 1 omslag

1100. Stukken betreffende de vaststelling van de
(voorlopige) uitgaven openbaar lager on-
derwijs als bedoeld in artikel 55 ter, lid
1 der Lager-onderwijswet 1920,
1974-1979. 1 omslag

1101. Stukken betreffende de vaststelling van de
(voorlopige) uitgaven openbaar kleuteron-
derwijs als bedoeld in artikel 47 van de
Kleuteronderwijswet 1974-1979, opgesteld,
1975-1980. 1 omslag

1102. Stukken betreffende het vaststellen van de
exploitatievergoeding ten behoeve van het
bijzonder kleuteronderwijs, jaarlijks
vastgesteld over de periode 1976-1979, op-
gesteld,
1975-1980. 1 omslag

1103. Stukken betreffende het vaststellen van
het het bedrag per leerling als bedoeld in
artikel 55 bis der Lager-onderwijswet 1920
ten behoeve van het openbaar onderwijs en
komt dit bedrag in het kader van de finan-
ciële gelijkstelling tussen het openbaar
en bijzonder onderwijs gelijkelijk toe aan
de bijzondere scholen,
1976-1979. 1 omslag



1.851.9 Overige soorten van onderwijs

1104. Jaarverslagen van de Inrichting voor Bij -
zonder Hoger Onderwijs, gevestigd in het
Missiehuis "St.Franciscus-Xaverius" te
Teteringen, :
1 9 3 0 - 1 9 4 1 . •..••• 1 o m s l a g

1105. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van het

: . volgen van cursussen in het avondonder-
wijs,
1934-1939. 1 omslag

1106. Stukken betreffende het verstrekken van
een gemeentelijke bijdrage in de kosten
handelsavondschool door buitengemeenten
alsmede de overeenkomst met de gemeente
Breda inzake de toelating van leerlingen
tot de gemeentelijke handelsavondschool te
Breda, „ .
1943-1950. 1 omslag

1107. Stukken betreffende de hervatting van het
lager onderwijs direkt na de Duitse bezet-

, ting,
1944-1945. 1 omslag

1108. Stukken betreffende de bouw en uitbreiding
van de R.K. Meisjesschool voor V.G.L.O. te
Teteringen alsmede de opheffing van de
school per 1 september 1965,
1946-1967. 1 omslag

1109. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van het

. , land- en tuinbouwonderwijs,
1947-1964. 1 omslag

1110. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van Ho-
gere Burgerscholen vanwege leerlingen wel-
ke uit de gemeente Teteringen de H.B.S.-
onderwijs in omliggende gemeenten volgen,
1947-1968. 1 omslag

1111. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie voor elke leerling
uit de gemeente Teteringen die onderwijs
volgt aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te

'..'•• . , Breda,

1949-1954. . 1 omslag



1112

1113

1114

1115

1116

1117

1118

1119

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie op het aantal leer-
lingen uit Teteringen die nijverheids-
onderwijs volgen in omliggende gemeenten
of verstrekking van gemeentelijk subsidie
naar het aantal inwoners der gemeente Te-
teringen,
1950-1969. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie voor elke leerling
uit Teteringen welke semenarieonderwijs
volgt aan het Semenarie "IJpelaar" te Bre-
da,
1952-1955. 1 omslag

Raadsbesluit dd. 26 november 1957 inzake
het verstrekken van gemeentelijk subsidie
tot wederopzegging aan besturen van bij -
zondere scholen voor middelbaar en/of
voorbereidend hoger onderwijs voor elke
leerling uit Teteringen die genoemd onder-
wijs het volle kalenderjaar zal hebben
bezocht,
1957. 1 stuk

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie voor studenten uit
Teteringen welke universitair onderwijs
volgen,
1957-1959. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van stu-
denten uit Teteringen welke het onderwijs
op volkshogescholen en leergangen volgen,
1958-1975. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan scholen voor
maatschappelijk werk vanwege leerlingen
uit Teteringen welke een opleiding op ge-
noemde scholen volgen,
1965-1971. 1 omslag

Stukken betreffende de toekenning van sub-
sidie aan het Centrum voor Vormingswerk
(Vormingsinstituut West-Brabant) op basis
van maximaal 10 cent per inwoner,
1971-1975. . 1 omslag

Stukken betreffende de subsidiëring van
muziekonderwijs, met name het verstrekken
van een financiële bijdrage aan de Muziek-
school Breda en de opzegging van de samen-
werking met de Stichting Kunstzinnige Vor-
ming te Oosterhout,
1971-1979. 1 omslag



1.852 Verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen
van documenten, voorwerpen en gegevens

1.852.11 Bibliotheken, leeszalen en andere op uit-
lening gerichte verzamelingen o.m. streek-
archivariaten

1120. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Bond van
Openbare Leeszalen en Boekerijen in de
provincie Noord-Brabant,
1948-1967. 1 omslag

1121. Jaarverslagen van het Streekarchivariaat
Oosterhout over 1961 tot en met 1975, op-
gesteld,
1962-1976. 1 omslag

1122. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de plaatselijke
Stichting R.K. Bibliotheek, gevestigd in
het gemeenschapshuis "'t Web" (voorheen
gevestigd in de kelderruimte onder de
kerk),
1965-1976. 1 omslag

1123. Stukken betreffende de gemeenschappelijke
regeling "Streekarchivariaat in de kring
Oosterhout", met name de wijziging van de
regeling alsmede betreffende de toetreding
tot de gemeenschappelijke regeling van de
gemeente Dongen,
1978. 1 omslag

1124. Stukken betreffende de regeling met de
Stedelijke Muziekschool Breda inzake het

-.'• ' toelaten van leerlingen uit Teteringen ten
behoeve van het volgen van muziekonder-
wijs, • • - • • • - . •
1979. 1 omslag

1.853 Historische en andere culturele waarden

_1.853.1/21/22 Monumenten, natuurschoon, landschapsschoon

1125. Stukken betreffende het treffen van maat-
regelen ter bescherming van luiklokken met
historische waarde tegen oorlogshandelin-
gen in de gemeente Teteringen,
1939. 1 omslag

73/



1126. Stukken betreffende het gemeentelijk bos-
bezit met name de aanplant van bosplant-
soen en verdere herbebossing,
1942-1969. 1 omslag

1127. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Stichting
"Het Noord-Brabants Landschap",
1942-1975. 1 omslag

1128. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Geschied- en
Oudheidkundige Kring van Stad en Land te
Breda,
1948-1974. 1 omslag

1129. Stukken betreffende de gemeentelijke ver-
ordening op opslagplaatsen, ingesteld bij
raadsbesluit van 29 november 1949,
1949-1950. 1 omslag

1130. Stukken betreffende het gemeentelijk bos-
bezit o.a. bosstatistiek, ruiming van
stormhout, het stimuleren van recreatief
gebruik en bescherming tegen vervuiling,
het afsluiten van bepaalde boswegen en -
paden, aanleg van ruiterpaden e.d.,
1955-1975. 1 omslag

1131. Stukken betreffende diverse (werk)plannen
tot het laten behandelen van het gemeente-
lijk bosbezit door Staatsbosbeheer,
1958-1975. • 1 omslag

1132. Stukken betreffende kapverordeningen en de
bosbijdrageregeling o.m. ten behoeve van
de herbeplanting,
1962-1975. 1 omslag

1133. Stukken betreffende de monumentenlijst der
gemeente Teteringen als bedoeld in artikel
8, derde lid van de Monumentenwet alsmede
betreffende het monumentenregister,
1964-1979. 1 omslag

1134. Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijke en Rijkssubsidies ten behoe-
ve van de restauratie van beschermde monu-
menten te Teteringen,
1967-1979. 1 omslag

1135. Stukken betreffende de monumentenjaar 1975
alsmede het zich abonneren van de gemeente
Teteringen bij de Monumentenwacht,
1974-1975. 1 omslag



1136

1137

Stukken betreffende het beheersplan ge-
meentebossen te Teteringen met name het
beschikbaar stellen van een krediet voor
het opstellen ervan in het kader van de
"Beschikking bosbijdragen",
1977. 1 omslag

Stukken betreffende de groenvoorziening te
Teteringen, met name de nota over het
functioneren van het openbaar groen in de
gemeente in relatie tot het actieve recre-
atieve gebruik ervan,
1978-1979. 1 omslag

1.854 Kunst. Wetenschap. Letteren

1.854.1 Kunst, o.a. toonkunst

1138

1139

1140

1141

1142

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de Teteringse
harmonie "Euphonia",
1932-1975. 1 omslag

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
te 's-Hertogenbosch,
1949-1972. 1 omslag

Stukken betreffende de plaatsing, onder-
houd en de overname door de gemeente Tete-
ringen van de muziekkiosk van de Tetering-
se harmonie "Euphonia", gelegen langs de
Oosterhoutseweg,
1950-1972. 1 omslag

Raadsbesluiten inzake het verstrekken van
gemeentelijk subsidie aan de "Brabantse
Kunststichting",
1953-1975, 1 omslag

Stukken betreffende de instelling van de
"Subsidieregeling voor amateurmuziekgezel-
schappen" te Teteringen bij raadsbesluit
van 8 oktober 1969 alsmede wijziging van
de subsidieregeling,
1969-1975. 1 omslag

1.855 Feesten. Plechtigheden. Lichamelijke op-
voeding. Sport. Recreatie



1.855.1/3 Feesten en vermakelijkheden, sport en spel
Plechtigheden, herdenkingen, eretekenen
e.d.

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

1150

Stukken betreffende het verstrekken van
gemeentelijk subsidie ten behoeve van car-
navalvieringen te Teteringen aan het Orga-
niserend Comité Carnavalsviering,
1968-1970. 1 omslag

Stukken betreffende vaststelling van de
subsidieregeling voor de jeugdsport en de
lichamelijke oefening voor de jeugd bij
raadsbesluit van 21 april 1970 alsmede de
wijziging ervan,
1970-1971. 1 omslag

Uitgaven de een carnavalskrant door de
algemene carnavalsvereniging "De Sikken"
te Teteringen,
1971-1975. 1 omslag

Stukken betreffende de aanleg en situering
van een trimbaan te Teteringen alsmede de
opening van de trimbaan en betreffende de
overeenkomst met de gemeente Terheijden
inzake het beheer en gebruik van de trim-
baan,
1972-1975. 1 omslag

Stukken betreffende verleende (koninklij-
ke) onderscheidingen, geordend op per-
soonsnaam, letter B tot en met Z,
1974-1979. 1 omslag

Historisch verslag en diverse artikelen,
opgesteld door J.M.H. Broeders, streekar-
chivaris van het Streekarchivariaat in de
kring Oosterhout, over het Cadettenkamp,
de Kalbergen, de Galgehoeve e.d.,
1976. 1 omslag

Stukken betreffende de viering van het
Sint-Nicolaasfeest te Teteringen, o.a. de
intocht en de ontvangst St. Nicolaas, ge-
organiseerd door het Oranjecomité te Tete-
ringen,
1976-1979. 1 omslag

Stukken betreffende de jaarlijkse carna-
valsviering te Teteringen, o.a. de intocht
van Prins Carnaval, ontvangst van het ge-
meentebestuur, organisatie van de carna-
valsoptocht e.d.,
1976-1979. 1 omslag



1.856 Zedelijke opvoeding. Gemeenschapszin, eer-
volle onderscheidingen e.d.

1151. Stukken betreffende eretekens en eervolle
onderscheidingen o.a. het verlenen van
eremedailles in de orde van Oranje-Nassau,
uitreiking oorlogsherinneringskruis, ere
tekenen voor orde en vrede, uitreiking van

. het Nieuw-Guineakruis e.d.,
1936-1975. 1 omslag

1152. Stukken betreffende de liquidatie van Ne-
derlandse padvindersorganisaties tijdens
de Tweede Wereldoorlog,
1941. 1 omslag

1153. Stukken betreffende de toetreding van de
gemeente Teteringen tot de Raad van Euro-
pese Gemeenten, sectie Nederland, raadsbe-
sluit dd.-ll november 1969,
1969. l omslag

1154. Stukken betreffende de realisatie en de
stichting van het gemeenschapshuis "'t
Web" o.a. de subsidieverstrekking door de
gemeente, de provincie en het Rijk,
1970-1974. 1 omslag

1155. Stukken betreffende het gemeenschapshuis
"'t Web" o.a. afvaardigen van raadsleden
in het bestuur, drank- en horecaactivitei-
ten, rekening-courant krediet bij raadsbe-
sluit van 26 april 1977 e.d.,
1972-1979. 1 omslag

1.857 Religie, sport en spel

1.857.3 Indelingen, functionarissen en gebouwen
; van godsdienstige instellingen

1156. Stukken betreffende de R.K. Kerk in de
parochie van de H. Willibrordus te Tete-
ringen, o.a. de eerste aanschaf van een
torenuurwerk, aanschaf torenuurwerkver-
lichting, diverse herstelwerkzaamheden aan
de toren en het uurwerk, onderhoud van het
torenuurwerk, de aanschaf van luidklokken,
de overname door de gemeente van de kerk-
toren, de restauratie van de toren e.d.
1929-1975. 1 omslag



1157

1158

1159

1160

1161

1162

; J 1163

1164

Stukken betreffende de aanleg van tennis-
banen, kleedlokalen, douches op het ge-
meentelijk speel- en sportterrein aan de
Hoolstraat,
1957-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het herstel van de
grasmat van de voetbalvelden alsmede het
verlenen van een krediet ten behoeve van
het herstel van het kleedaccomodatie aan
de Hoolstraat bij raadsbesluit van 20 juni
1978,
1970-1978. 1 omslag

Stukken betreffende het sportveldencomplex
Gouwen-Oost o.a. de aanleg van het sport-
veldencomplex met subsidiëring van de
Rijksoverheid als D.A.C.W.-object,
1971-1978. 1 omslag

Stukken betreffende de kampeerverordening
van de provincie Noord-Brabant en betref-
fende de aanwijzing van een ambtenaar ter
secretarie als bedoeld in artikel 18 van
voornoemde verordening,
1972-1980. 1 omslag

Stukken betreffende de kampeerverordening
der gemeente Teteringen alsmede een inven-
tarisatie van kampeerplaatsen in de ge-
meente Teteringen,
1973. 1 omslag

Stukken betreffende de restauratie in
D.A.C.W.-verband alsmede het proces-ver-
baal van oplevering,
1976-1978. 1 omslag

Stukken betreffende het oprichten van een
sport- en tennishal (Felco B.V.),
1977-1979. 1 omslag

Stukken betreffende het aanwijzen door de
gemeente Teteringen van een volkstuinen-
complex aan de Heistraat,
1979. 1 omslag

1.86 Landsverdediging

1.865 De landsverdediging in het algemeen



1165.

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1172

Inkwartieringslijst, opgemaakt ingevolge
art. 17 der wet van 14 september 1866
(Stb.nr. 13 8) inhoudende de naam van het
dorp, buurt of gehucht, de namen der inwo-
ners, manschappen, wijzigingen, verande-
ringen gemaakt gedurende de loop van het
tijdvak waarvoor deze lijst is vastgesteld
en aanmerkingen,
1930. 1 katern

Stukken betreffende de mobilisatie o.a.
over de inlevering van wapens door de bur-
gerwacht, diverse waarschuwingstelegrammen
inzake mobilisatie, de aanwezigheid van de
burgemeester in de gemeente, oproepen van
dienstplichtige militairen en de toepas-
sing van het Mobilisatievrijstellingsbe-
sluit e.d.,
1938-1940. .- 1 omslag

Stukken betreffende de opkomst in militai-
re dienst als gevolg van de algehele mobi-
lisatie van Teteringse dienstplichtigen,
1939-1941. 1 omslag

Stukken betreffende de vordering door de
Duitse Wehrmacht van metalen o.a. klokken
alsmede van arbeidskrachten ten behoeve
van de tewerkstelling in Duitsland, vor-
deringen inzake oorlogsschade ingediend
door de gemeente Teteringen, berichtgeving
van gesneuvelde militairen in overzeese
gebiedsdelen e.d.,
1939-1946. 1 omslag

Stukken betreffende de vordering van le-
vensmiddelen, fourages en brandstoffen,
1940-1941. 1 omslag

Stukken betreffende het verbod van het
houden van postduiven o.a. de inlevering
van de vaste voetringen op last van de
Duitsers alsmede de verdere regelgeving in
deze,
1940-1945. 1 omslag

Stukken betreffende de vordering van ge-
bouwen door de Duitsers en later door de
geallieerden o.a. het missiehuis, school-
gebouwen e.d.,
1941-1947. i omslag

Register van gerepatrieerden, inhoudende
datum afgifte aanmeldingskaarten, volgnum-
mer, naam en voornamen, geboorteplaats en
-datum, oorspronkelijke woonplaats, van
waar gekomen e.d.,
1945. i omslag
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Aarts, A.M.J.C.
Adriaan Oomenstraat
Adriaan Oomenstraat
Allerlei
Allerlei
Amsterdam
Arnold van Leuvenstraat
Baarle-Nassau
Bakker Bennebroek
Bakker Bennebroek
Bakker Bennebroek
Bank voor Nederlandse Gemeenten
Baronie van Breda
Bavel
Bavel
Beatrix
Bejaardencentrum Zuiderhout
Belgische
Bergen-Salisdreef
Bergse Pad
Bergse Pad
Bijenbond
Bisdom Breda
Blauwhoefsedreef
Bloemen, F.M. mr.
Boekentveld
Boekentveld
Boekentveld
Bolderstraat
Bolderstraat
Bollaard
Bond van Openbare Leeszalen
Boon
Borgstellingsfonds
Bouwfonds Zuid-Nederland
Bouwfonds Zuid-Nederland N.V.
Brabantse Kunststichting
Brechtenstede
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda-Hollands Diep
Breda-Noord
Breeschot
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Breeschot
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Broeders, J.M.H.
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Cadettenkamp
Cadettenkamp 922
Cadettenkamp 1148
Centraal Antennebedrijf 966
Centraal Bureau voor de Statistiek 668
Centrale Antenne Inrichting 967
Centrum voor Vormingswerk
Chaam
Chinees-lndisch 730
College voor de verlening van Bijstand 1028
College voor de verlening van Bijstand 1031-1037
Comité Steun Wettig Gezag
Commandant der Burgerwacht
Commissaris van de Koningin . 24
Commissie ad-hoc 808b
Commissie Planologische Maatregelen 410
Commissie Sport en Recreatie 411
Commissie Structuurplan ' ° °
Commissie van Advies . 849
Commissie van Onderzoek 1012
Commissie van Samenwerking 1007
Commissie van Toezicht 1042
Commissie Werkloze Werknemers 1029
Commissie Werkloze Werknemers 1039
Commissie Wet Werkloosheidsvoorziening 1038
Commissie Zelfstandigen 1026
Commissie Zelfstandigen 1030
Crisiscomite 1008
Crisiscomite B 1025
D.A.C.W.-object 11^9
D.A.C.W.-verband 1162
De Baronie van Breda 6,7
De Bollaard 965
De Gouwen 768
De Gouwen 965
De Gouwen 1970 790
De Gouwen ' 146
De Gouwen
De Gouwen
De Gouwen
De Gouwen

778
781
784
933

De Gouwen II 147
De Gouwen II 149
De Gouwen II 151,152,153,154,155
De Gouwen II 780
De Gouwen II 785
De Gouwen II ; 787
De Gouwen II 789
De Gouwen II 790
De Gouwen II .• 935
De Gouwen II 983
De Gouwen-Zuid I 1^7
De Hooge en Lage Vugt 53
De Kern 965
De Kijkkast 965
De Klokkenberg 995
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De Scheperij 965
De Sikken 1145
De Springplank 1053
De Springplank 1078
De Springplank 1080
De Springplank 1083
De Springplank 1087
De Tarantella 965
Dienst Bouw- en Woningtoezicht 820
District Oosterhout 1043
Districtsgezondheidsdienst 1002
Dongen 1123
Donkerstraat 625
Donkerstraat 917
Donkerstraat 953
Dr. Hein Houbenlaan 926
Dr. Johannes Kardinaal de Jongstichting 1000
Driesprong 1056
Driesprong 1057
Duitse 2
Duitse 376
Duitse 661
Duitse 677
Duitse 692
Duitse 963a
Duitse 1107
Duitse Wehrmacht 1168
Duitsers 1171
Duitsland 693
Duitsland 1168
E.H.B.O. 994
Echbronk 920
Eindhoven 993
Energie-en Waterbedrijf 971
Etten-Leur 42
Eucharistisch Kruistochtwerk 1018
Euphonia 1138
Euphonia 1140
Federatie van Verpleeginrichtingen 995
FelcoB.V. 1163
Galgehoeve 1148
Galgestraat 890
Galgestraat 929
Geschied- en Oudheidkundige Kring 1128
Gils van, L.P. 538
Ginneken 10
Ginneken en Bavel 11
Ginneken en Bavel 764
Gouwen II 131
Gouwen II 1968 795
Gouwen-Oost 124
Gouwen-Oost 159
Gouwen-Oost 793
Gouwen-Zuid I ^94
Gouwstraat 720
Gouwstraat 840
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Gouwstraat 889
Groenstraat 1°55
Groenstraat 1064
Groenstraat 1071
Groenstraat ; 885
Groenstraat-Zwarte Dijk 750
Groep Nederland 609
GrontmijN.V. 747
Grontmij N.V. 753
H. Willibrordus 1156
H . N . G . • • . • • . . . , . . 8 4 3

Haagse Beemden 29
Hameie 918
Hameie . 958
Hameie 1080
Hameie : . 1083
Hameie 1084
Heerdgang 1068
Heerdgang . 1070
Heerdgang 1072
Heerdgang 1073
Heerdgang 1085
Heerdgang 1086
Heesterbos 112
Heesterbos 954
Heistraat - 728
Heistraat . 904
Heistraat 1164
Helder Camaraschool 1069
Helder Camaraschool ,; 1070
Helder Camaraschool • . ' ' , . 1092
Herikaard 626
HetKerkeind . 158
HetKerkeind 797
HetKerkeind •• . : 799
HetKerkeind 803
Het Nederlands Astmafonds 1001
Het Startblok 1053
Het Startblok 1089
Het West Zuiden 774
Het Westen Zuid 782
Hoeveneind 80
Hoeveneind 627
Hoeveneind 756
Hoeveneind 871
Hoeveneind 890
Hoeveneind \ : 892
Hoeveneind 894
Hoeveneind 952
Hoeveneind 1978 798
Hoeveneind 54 727
Hoeveneind 6 719
Hoge en Lage Vugt 740
Hogere Burgerscholen 1110
Hoofdstructuur Ruimtelijke Ordening 808a
Hoolstraat . : 627
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Hoolstraat 697
Hoolstraat 699
Hoolstraat . 707
Hoolstraat 711
Hoolstraat 752
Hoolstraat 882
Hoolstraat 890
Hoolstraat 943
Hoolstraat 1054
Hoolstraat 1060
Hoolstraat 1093
Hoolstraat 1158
Hoolstraat 132 723
Hoolstraat 37 720
Hoolstraat 70 724
Hoolstraat 8 1065
Hoolstraat 8 1075
HoutseBaan 910
Houtsebaan 717
Hulp voor Allen 1019
Hypotheekfonds 843
Immenhof 921
Immenhof 960
Industrieterrein West 779
Inrichting voor Bijzonder Hoger Onderwijs 1104
Inspectie van het Kleuteronderwijs 1064
Instituut voor Bestuurswetenschappen 568
Instituut voor Maatschappelijk Welzijn 1023
Intergemeentelijke Organisatie 3
Irene 416
Jeugd en vrije tijd in Teteringen 1024
Joodse 541
Kalbergen 1148
Katholieke Blindenvereniging 993
Kerkeind 133
Kerkeind 627
Kerkeind 800
Kerkstraat 741
Kerkstraat 883
Kerkstraat 890
Kerkstraat 5 391
Koningin Wilhelminafonds 996
Koninklijk Huis 416
Kool weg 710
Korenbocht 958
Kouterstraat 923
Kouterstraat 95°
Kring van Burgemeesters 39
Kroon 798
Kruimelsoosje „ ' " "
Kruispunt Moleneind-Langelaar 805
Kruispunt Oosterhoutseweg 777
Laanzichtweg 887
Laanzichtweg 890
Laanzichtweg ' "
Laanzichtweg 25 731
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Lage Weg 915
Langeiaar 626
Langelaar 914
Langelaar-Moleneind 951
Limburg 620
Luchtbeschermingsdienst 852
Marijke 416
Markkanaal 898a
Meerberg 625
Meerberg 717
Meerberg 894
Meerberg 896
Meerberg 952
Mertens, J.B.A. 537
Meulen van der, W.A.J. 536
Middelburg 754
Midden-en West-Brabant 392
Ministerie van Defensie . 135
Missiehuis 1104
Missiehuis 1171
Moleneind 751
Moleneind 877
Moleneind 890
Moleneind 929
Moleneind 1a 695
Moleneind 2 722
Moleneind 23 \ 721
Moleneind 25b 725
Moleneind 31 , 716
Moleneind 35 714
Moleneind 5-7 718
Moleneind/Langelaar 133
Moleneind-Langelaar 956
Moleneind-Zwarte Dijk 875
Montenshoeve 919
Montenshoeve 958
Monumentenwacht 1135
Muziekschool Breda 1119
N.C.B. 683
N.C.B. afd. Teteringen 970
N.S.B-ers 571
N.V. Bramij " 88

Nationaal Grondbezit 90
Ned. Heidemij 737
Nederland 26
Nederlandse 1152
Nederlandse Hartstichting 1004
Nierstichting Nederland 1003
Nieuw-Ginneken 1017
Nieuw-Guineakruis 1151
Nieuwstraat 886
Noord 144
Noord 145
Noord 148
Noord 932



Pagina 7 van 10

Noord . 934
Noord 1960 769
Noord 1960 772
Noord 1960 773
Noord 1977 804
Noord-Brabantse Provinciale Brandweerbon 865
Noordelijke Rondweg 907
Noordelijke Rondweg 948
Noord-West-Brabant 27
Noord-West-Brabant 811
Noord-West-Brabant 815
Officier van Justitie 6(37
Officier van Justitie 679
Omgeving R.K. Kerk 775
Omgeving Rijksweg 771
Onze Lieve Vrouwe Lyceum 1111
Oomen, Chr.J. .. 534
Oomen, J.S.P.M. 786
Oosterhout 42
Oosterhout 985
Oosterhout
Oosterhout 1119
Oosterhout 949
Oosterhoutseweg 749
Oosterhoutseweg 839
Oosterhoutseweg 880
Oosterhoutseweg 906
Oosterhoutseweg 930
Oosterhoutseweg ^ '
Oosterhoutseweg 942
Oosterhoutseweg 949
Oosterhoutseweg . " " '
Oosterhoutseweg 988
Oosterhoutseweg ^
Oosterhoutseweg 619,622
Oosterhoutseweg 698
Oosterhoutseweg 700

• 70QOosterhoutseweg
Oosterhoutseweg
Oosterhoutseweg
Oosterhoutseweg 147 726
Oosterhoutseweg 73
Oosterhoutseweg-Heistraat 792
Oranje 416
Oranjecomite Teteringen ' 1 ^
Orde van Oranje-Nassau ' *• °1
Organiserend Comité Carnavalsviering 1143

Qfï1
Oude Bredase Baan ^ '
Overleg- en Informatiecentrum 40
P. van Ginnekenstraat
P.N.E.M. 572

P.T.T.
Pieter van Ginnekenstraat
Pieter van Ginnekenstraat . 893
Pius Xlle-straat "
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Pius Xlle-straat •, 897
Plan Omgeving R.K. Kerk 776
Poldervelden 53
Poldervelden : 136, 137
Poolse 692
Poststraat : ,.' 627
Poststraat 890
Poststraat T 942
Princenhage 10,11
Princenhage . 764
Prins Carnaval 1150
Prinsenbeek 23,29
Prinsenbeek , 820
Prinsenbeek 1017
R.K. Begraafplaats 691
R.K. Bond van Bejaarden 1013
R.K. Jongensschool 1054
R.K. Jongensschool 1057
R.K. Jongensschool 1060

VA R.K. Jongensschool 1065
- R.K. Kerk van St. Willibrordus v 1067

R.K. Kleuterschool 1066
R.K. Meisjesschool 1055
R.K. Meisjesschool 1056
R.K. Meisjesschool 1059
R.K. Meisjesschool voor V.G.L.O. 1108
Raad van Beheer 964
Raad van Europese gemeenten 1153
Raad voor de Territoriale Decentralisatie 46
Regio Breda 41
Regionaal Instituut Bijzonder Onderzoek • 1040
Reglement Burgerlijk Armbestuur 1006
Rijksoverheid 828,829
Rijkspolitie Teteringen 451
Rijkswaterstaat 735
Rijksweg 27 619
Rijksweg 27 - 900

> Rijksweg Breda-Oosterhout 703
Rijksweg Breda-Oosterhout 713
Salisdreef 894
Scheperij 625
Scheperij 7 730
Schijfstraat 953
Schijfstraat 955
Schijfstraat 961
Schijf straat 4 54
Schoolartsendienst 1043
Semenarie Ijpelaar 1113
s-Gravenhage 350
s-Gravenhage 452
s-Gravenhage 999
s-Gravenhage 1004
s-Hertogenbosch 1139
Sportadviescommissie . 411
Sportcomplex De Gouwen . 801
Sportcomplex Gouwen-Oost 989
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Sportveldencomplex Gouwen-Oost 1159
St. Antonius van Padua 993
St. Franciscus-Xaverius 1104
St. Josephstraat 947
St. Nicolaas 1149
Staatsmijnen 620
Stadsgewest Breda 30
Stadsgewest Breda 43
Stadsgewest Breda 44
Stadsgewest Breda 45
Stadsgewest Breda 833
Stedelijk Museum 128
Stedelijke Muziekschool Breda 1124
Stichting "Het Noord-Brabants Landschap" 1127
Stichting Algemene Woningbouwstichting 842
Stichting Centraal Woningbeheer 836
Stichting Gekoordineerd Bejaardenwerk 1017
Stichting Hulp voor Allen 1019
Stichting Katholiek Onderwijs 1050
Stichting Katholiek Onderwijs Teteringen 1091
Stichting Kunstzinnige Vorming 1119
Stichting Moederheil 992
Stichting R.K. Bibliotheek 1122
Stichting tot Opsporing van Tuberculose 688
Stichting voor Revalidatie in Noord-Brabant 997
Stichting W.A.V.A. 985
Stichting Welvaartsbevordering 40
Stichting werkgemeenschap voor Allen 985
Stidstraat 627
Stidstraat 905
Streek V.V.V. 4
Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout 1123
Streekarchivariaat Oosterhout 1121
Sutorius, G.M. 535
Terheijden 23
Terheijden 706
Terheijden ' _ 1146
Terheijdense Hoek 878
Teteringen-Oost 1082
Teteringse bossen 86
Teteringse Dijk 738
Teteringse Heide 922
Teteringsedijk 879
Tilburg 997
Tilburg 683
Tilburgseweg 881
Tweede Wereldoorlog 575
Tweede Wereldoorlog . 693
Tweede Wereldoorlog 1152
Utrecht 995
Utrecht 100^
Valkenstraat 625
Valkenstraat 758
Valkenstraat 890
Valkenstraat 929
van der Meulen, W.A.J. 2
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Voormalig Polderzicht
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Vraggelsebaan
Vrij Teteringen
W.A.V.A.
Waterschap De Hoge en Lage Vugt
Waterschap West-Brabant
Waterschap West-Brabant
Web't
Web't
Web 't
Web't
Weerdeel
West-Brabant
West-Brabants
Wildhage
Wildhage
Willem Alexanderplein
Willem Alexanderplein
Willem Alexanderplein
Willem-Alexanderplein
Willibrordstraat
Willibrordstraat
Winkelcentrum De Scheperij
Wit-Gele Kruisgebouw
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Woonwagencentrum
Woonwagenschap Breda
Z.K.H. Prins Bemhard
Z.K.H.Prinses Juliana
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Zuiderhout
Zuiderhout
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Zwarte Dijk

Pagina 10 van 10

•• " ' • ' ' ' • '

343b
684c

684
806

. 1118
130
903
22

985
928
762
876

1154
1155
1092
1122
958

40
566
154
925
382
909
945
729
898
946
983
408
998
802
624
416
416
952

1066
1081
1088

941a
757
845
543
762
899




