
0001.

1972-1975. 1 pak

0002.

1 omslag

0003.

1954-1976. 1 pak

0004.

1 omslag

0005.

1970-1976. 1 pak

0006.

1947-1971. 1 omslag

0007.

1971. 1 stuk

0008. Stukken betreffende de installatie en eedaflegging.

1 omslag

0009.

1 omslag

1936,1938.

#GSJ Stukken betreffende de naamgeving van straten: 

omzendbrief (1941) en naamgeving A De 

Clerckstraat (=1937).

1937,1941.

1.1 Beheer van de administratieve eenheid

1.2.1 Samenstelling en interne orde

#GSJ Lijsten inzake de samenstelling van de 

gemeenteraad.

#GSJ Reglement van de inwendige orde van de 

gemeenteraad.

#GSJ

#GSJ Gemeenteraadsbesluiten inzake ontslag en 

aanduiding van de plaatsvervangers.

1971,1975.

BEGAB/060:  Inventaris Gemeente Sint-Job (1796 - 1976)

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1965,1971.

Stukken betreffende de hernummering van de 

huizen.

Stukken betreffende de klassenverheffingen van 

de gemeente.

Dossier van de gemeentelijke fusie.

I. Algemeen Beleid

#GSJ Stukken betreffende de wijziging van de 

gemeentegrenzen: grenslijn Schoten (1936), 

grenslijn Brecht (1938).

1.2 Gemeenteraad
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0010.

1938-1940,1973. 1 omslag

0011.

1971. 1 omslag

0012-0024.

1819-1830, 1833-1976. 13 delen

0012 .

0013 .

0014 .

0015 .

0016 .

0017 .

0018 .

0019 .

0020 .

0021 .

0022 .

0023 .

0024 .

0025.

1972. 1 omslag

1.2.3 Bekendmaking van de beslissingen

0026.

1849-1913. 1 omslag

1.2.4 Verloning Gemeenteraad

0027.

1940-1975. 1 omslag

#GSJ

jan 1936 - mei 1950.

jul 1950 - nov  1960.

Notulen van de beraadslagingen van de 

Gemeenteraad. 

Briefwisseling tussen de Gemeenteraadsleden Sint-

Job 80 vzw en de gemeente inzake het verzoek om 

bepaalde punten op de agenda van de 

gemeenteraad te plaatsen.

nov 1960 - aug 1965.

#GSJ

Agenda's van de gemeenteraad.

Verzameldossier van de vastelling van 

presentiegelden en zitpenningen.

#GSJ Motie ingediend bij de hogere overheid inzake de 

herbestemming van de kleiputten in Brecht als 

natuur en recreatiezone.

dec 1970 - dec 1976.

1.2.2 Zitting

aug 1819 - feb 1830.

jun 1833 - jun 1834.

jan 1927 -  dec  1935.

sep 1965 - dec  1970.

jul 1834 - dec 1836.

okt 1836 - nov 1845.

nov 1845 - okt 1862.

okt 1862 - jun 1888.

#GSJ

#GSJ Register van bekendmaking.

#GSJ

jun 1888 - dec 1926.
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1.3 College van Burgemeester en Schepenen

1.3.1 Samenstelling en interne orde

0028.

1971. 1 stuk

0029.

1942-1947,1959. 1 omslag

0030.

1939-1945. 1 omslag

0031.

1958,1967-1968. 1 omslag

0032.

1937. 1 stuk

#GSJ 0033-0040.

8 delen

0033 .

0034 .

0035 .

0036 .

0037 .

0038 .

0039 .

0040 .

1.3.3 Opmaak van jaarverslagen

0041-0043.

1959-1961. 3 delen

0041 . 1959.

0042 . 1960.

0043 . 1961.

Brief van de provincie aan de gemeente Sint-Job 

inzake het ter kennis geven van de eedaflegging 

van Franciscus Stijnen als burgemeester.

1.3.2 Zitting

#GSJ Jaarverslagen van bestuur en toestand.

#GSJ

mei 1974 - dec 1976.

#GSJ Dossier van het ontslag van burgemeester Alfons 

Lambrechts.

#GSJ Nota inzake de toekenning van de Leopoldsorde of 

kroonorde aan Alfons Lambrechts.

#GSJ Verzameldossier inzake de aanvraag van 

eretekens:  August Van Echelpoel.

okt 1840 - mrt 1911.

jun 1911 - mei 1931.

mrt 1961 - mrt 1967.

mrt 1967 - apr 1971

apr 1971 - mei 1974.

jul 1931 - sep 1942.

1840-1976.

sep 1942 - mrt 1961.

#GSJ Stukken betreffende de benoeming en 

eedaflegging van de schepenen.

Notulen van de beraadslagingen van het 

Schepencollege. 
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0044.

1940-1973. 1 omslag

0045.

1959-1974. 1 omslag

0046.

1971-1974. 1 omslag

0047.

1960-1976. 1 omslag

0048.

1914-1919. 1 omslag

9 delen

0049 . 1831-1833.

0050 . 1833-1836.

0051 . 1836-1843.

0052 . 1844-1847.

0053 . 1847-1855.

0054 . 1855-1869.

0055 . 1869-1883.

0056 . 1883-1895.

0057 . 1895-1911.

0058 1939-1940.

3 delen

0059 . 1960-1964.

0060 . 1964-1966.

0061 . 1967-1969.

II. Interne Taken

2.1 Secretariaat

2.1.1 Postadministratie

1831-1911.

#GSJ 0049-0058. Registers van briefwisseling.

#GSJ Apostillen: goedgekeurde beslissingen 

gemeenteraad.

Dossier van de pensioensuitkering van 

burgemeester Joannes Wouters.

#GSJ Dossier van de pensioensuitkering van schepen 

August van Echelpoel.

Dossier van de pensioensuitkering van 

burgemeester Carolus Mattheesen. 

#GSJ Verzameldossier van de vaststelling van de wedde 

van burgemeester en schepenen.

#GSJ

1.3.4 Verloning Burgemeester en Schepenen

1.4 Toezicht van de Hogere Overheid

#GSJ

#GSJ 0059-0061. Zaakregisters.

1960-1969.

4



0062.

1966. 1 omslag

0063-0065

1849-1940 3 delen

0063 . 1849-1914.

0064 . 1915-1930.

0065 . 1931-1940.

2.1.3 Opvolging van juridische zaken en geschillen

0066.

1928-1972. 1 pak

2.2 Toezicht en oprichting Samenwerkingsverbanden en Intercommunales

2.2.1. Antwerpse Regionale Gasbedeling Intercommunale maatschappij (= ARGIM)

0067.

1934. 1 omslag

0068.

1939-1941. 1 omslag

0069.

1961. 1 omslag

0070.

1965. 1 stuk 

0071.

1938. 1 omslag

0072.

1934-1948. 1 omslag

#GSJ

#GSJ Dossier van de oprichting: statuten en 

concessieovereenkomst.

#GSJ Dossier inzake de wijziging van de statuten en 

concessies.

#GSJ Contract tussen de gemeente en ARGIM inzake de 

gasdistributie.

#GSJ Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen.

#GSJ Briefwisseling tussen ARGIM en de gemeente 

inzake het ter kennis geven van de uitgekeerde 

dividenden.

#GSJ

Briefwisseling tussen de gemeente en de provincie 

inzake het sleutelbezit en de toegang tot het 

gemeentehuis.

2.1.2 Registratie van de akten

#GSJ Register van de inschrijving van de akten van 

plaatselijk bestuur

Brief van ARGIM aan de gemeente inzake de 

stopzetting van de intercommunale.

#GSJ Verzameldossier van de geschillen.
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0073.

1937-1949. 1 omslag

2.2.2.  Belgische vereniging voor steden en gemeenten

0074.

1973. 1 omslag

2.2.3. Intercommunale Gasvoorziening van Antwerpen en omgeving (= IGAO)

0075.

1964. 1 omslag

0076.

1966-1971. 1 omslag

0077.

1966-1975. 1 omslag

0078.

1974-1976. 1 omslag

2.2.4. Intercommunale voor grondbeleid Antwerpen-Noord

0079.

1963-1966. 1 omslag

2.2.5. Intercommunale voor grondbeleid en expansie Antwerpen (=IGEAN)

0080.

1969. 1 pak

0081.

1971-1973. 1 omslag

0082.

1970. 1 omslag

Briefwisseling tussen IGAO en de gemeente inzake 

het ter kennis geven van de uitgekeerde 

dividenden.

#GSJ

#GSJ Stukken betreffende de mobiliënbelasting op de 

uitgekeerde dividenden.

#GSJ Briefwisseling tussen de gemeente Sint-Job en de 

vereniging voor Belgische steden en gemeenten 

inzake het akkoord verklaren van de verhoging van 

de bijdrage aan de vereniging.

Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen.

#GSJ

Stukken betreffende de statuten. 

#GSJ Oprichtingsdossier van een intercommunale voor 

grondbeleid Antwerpen-Noord.

#GSJ

#GSJ Stukken betreffende de statuten en 

statutenwijzigingen.

#GSJ Dossier inzake de fusie van de intercommunale 

regionale gasbedeling van Antwerpen met IGAO 

en de aansluiting van de gemeente.

#GSJ Oprichtingsdossier van IGEAN.

#GSJ Briefwisseling tussen IGEAN en de gemeente 

inzake het waarborg staan voor de kredietopening 

van IGEAN.

6



0083.

1975. 1 stuk

0084.

1969-1973. 1 omslag

0085.

1971-1976. 1 omslag

0086.

1971-1976. 1 omslag

0087.

1973. 1 omslag

0088.

1972-1973. 1 pak

0089.

1971-1972. 1 omslag

0090.

1974. 1 omslag

0091.

1954-1966. 1 pak

0092.

1961-1975. 1 omslag

2.2.7 Intercommunale maatschappij voor Elektriciteitsbedeling van de Nete 

(=INTERNETE)

#GSJ

Briefwisseling tussen INTEGAN en de gemeente 

inzake de aanduiding van een gemeentelijk 

afgevaardigde voor de commissie van het 

aanbrengen van een teledistributiekabel aan de 

buitenkant van de huizen.

#GSJ Briefwisseling tussen INTEGAN en de gemeente 

inzake het waarborg staan voor de leningen van 

INTEGAN.

#GSJ Verslagen van de algemene vergadering.

#GSJ Verslagen van de beheerraad.

#GSJ Stukken betreffende het geldelijk beheer.

2.2.6. Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen 

(=INTEGAN)

#GSJ Stukken betreffende de statuten en 

statutenwijzigingen.

#GSJ Stukken betreffende de inschrijving op de 

aandelen.

#GSJ Brief tussen IGEAN en de gemeente inzake de ter 

kennis geven van het dividend.

Briefwisseling tussen INTEGAN en de gemeente 

inzake de aanduiding van de afgevaardigden van 

de gemeente.

#GSJ

#GSJ Briefwisseling tussen IGEAN en de gemeente 

inzake de aanduiding van de gemeentelijke 

afgevaardigden.
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0093.

1930-1958. 1 pak

0094.

1954-1974. 1 omslag

0095.

1967-1973. 1 omslag

0096.

1951-1952. 1 omslag

0097.

1973. 1 stuk

0098.

1973-1974. 1 omslag

2.3.1 Algemene onderrichtingen financiën

1946. 1 stuk

2.3.2 Opmaak van de begroting

1890-1892, 1934-1976. 44 delen

0100 . 1890.

0101 . 1891.

0102 . 1892.

0103 . 1934.

0104 . 1935.

0105 . 1936.

0106 . 1937.

0107 . 1938.

#GSJ 0100-143.

2.2.8. Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie 

Antwerpen (=PIDPA)

#GSJ Briefwisseling tussen INTERNETE en de 

gemeente inzake  de aanduiding van de 

gemeentelijke afgevaardigden.

Begroting en begrotingswijzigingen.

Verslag van de algemene vergadering inzake 

verandering van de statuten. 

#GSJ

#GSJ Briefwisseling tussen PIDPA en de gemeente 

inzake de aanduiding van de gemeentelijke 

afgevaardigden.

#GSJ Dossier van de gemeentelijke aansluiting.

2.3 Financieel Beheer

#GSJ 0099. Brief van de provincie aan de gemeente 

aangaande de verkeersbelasting op automobielen, 

verdeling van de financiële uitgaven en vaststelling 

van het aandeel in het gemeentefonds.

#GSJ Stukken betreffende het geldelijk beheer.

#GSJ Stukken betreffende de vervangingswaarde of 

boekwaarde van elektrische installaties.
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0108 . 1939.

0109 . 1940.

0110 . 1941.

0111 . 1942.

0112 . 1944.

0113 . 1946.

0114 . 1947.

0115 . 1948.

0116 . 1949.

0117 . 1950.

0118 . 1951.

0119 . 1952.

0120 . 1953.

0121 . 1954.

0122 . 1955.

0123 . 1956.

0124 . 1957.

0125 . 1958.

0126 . 1959.

0127 . 1960.

0128 . 1961.

0129 . 1962.

0130 . 1963.

0131 . 1964.

0132 . 1965.

0133 . 1966.

0134 . 1967.

0135 . 1968.

0136 . 1969.

0137 . 1970.

0138 . 1971.

0139 . 1972.

0140 . 1973.

0141 . 1974.

0142 . 1975.

0143 . 1976.

1938-1941. 1 omslag

1938-1972. 1 omslag

#GSJ

Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake de goedkeuring van voorlopige twaalfden 

wegens het nog niet in orde zijn van de begroting.

0145.

0144. Gemeenteraadsbesluiten inzake 

kredietoverdrachten naar posten waar er 

onvoldoende voor begroot werd.

#GSJ
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2.3.3 Opmaak van de jaarrekening

2.3.3.1. Jaarrekeningen

1931-1975. 45 delen

0146 . 1931.

0147 . 1932.

0148 . 1933.

0149 . 1934.

0150 . 1935.

0151 . 1936.

0152 . 1937.

0153 . 1938.

0154 . 1939.

0155 . 1940.

0156 . 1941.

0157 . 1942.

0158 . 1943.

0159 . 1944.

0160 . 1945.

0161 . 1946.

0162 . 1947.

0163 . 1948.

0164 . 1949.

0165 . 1950.

0166 . 1951.

0167 . 1952.

0168 . 1953.

0169 . 1954.

0170 . 1955.

0171 . 1956.

0172 . 1957.

0173 . 1958.

0174 . 1959.

0175 . 1960.

0176 . 1961.

0177 . 1962.

0178 . 1963.

0179 . 1964.

0180 . 1965.

0181 . 1966.

0182 . 1967.

0183 . 1968.

0184 . 1969.

0185 . 1970.

0186 . 1971.

0187 . 1972.

0188 . 1973.

0146-0190.#GSJ Jaarrekeningen.
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0189 . 1974.

0190 . 1975.

1 omslag

1 stuk

2.3.3.2. Bewijsstukken bij de rekening

1831-1898,1908-1913,1931-1976. 78 pakken

0193 . 1831-1834.

0194 . 1835-1840.

0195 . 1841-1845.

0196 . 1846-1847.

0197 . 1848.

0198 . 1849.

0199 . 1850-1855.

0200 . 1856-1860.

0201 . 1860-1862.

0202 . 1863-1864.

0203 . 1865-1867.

0204 . 1868-1869.

0205 . 1870.

0206 . 1871-1873.

0207 . 1874-1875.

0208 . 1876-1877.

0209 . 1878-1881.

0210 . 1882-1883.

0211 . 1884-1885.

0212 . 1886-1887.

0213 . 1888.

0214 . 1889-1890.

0215 . 1891-1893.

0216 . 1894-1896.

0217 . 1897-1898.

0218 . 1908.

0219 . 1909.

0220 . 1910.

0221 . 1911.

0222 . 1912.

0223 . 1913.

0224 . 1931.

0225 . 1932.

0193-0246.

#GSJ 0191. Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake het nazicht van de gemeenterekening.

1938-1957.

#GSJ Bewijsstukken bij de rekening.

Verklaring van de abnormale uitgaven voor de 

gewone rekening ten gevolge van de oorlog.

1947.

#GSJ 0192.
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0226 . 1933.

0227 . 1934.

0228 . 1935.

0229 . 1936.

0230 . 1937.

0231 . 1938.

0232 . 1939.

0233 . 1940.

0234 . 1941.

0235 . 1942.

0236 . 1943.

0237 . 1944.

0238 . 1945.

0239 . 1946.

0240 . 1947.

0241 . 1950.

0242 . 1956.

0243 . 1962.

0244 . 1968.

0245 . 1974.

0246 . 1976.

1946-1947,1974-1976. 1 omslag

2.3.4 Inning van de belastingen en inkomsten

2.3.4.1 Algemene belastingszaken

1940-1973. 1 omslag

1947. 1 stuk

1962-1978. 1 omslag

1957-1976. 1 pak

1942-1972. 1 pak

#GSJ 0250. Dwangbevelen tot invordering van de belastingen

#GSJ

#GSJ 0251. Stukken betreffende de invordering van 

belastingen bij personen die niet woonachtig zijn in 

de gemeente.

Bezwaarschriften tegen de gemeentebelastingen.0252.

#GSJ 0247. Invorderingsstaten.

#GSJ 0248. Stukken betreffende de samenstelling van de 

fiscale commissie voor de belastingscontrole.

#GSJ 0249. Brief inzake de indeling van de gemeente Sint-Job 

bij het zesde de gewest van de gewestelijke 

ontvangerij.
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1927-1968. 1 pak

1927-1973. 1 pak

1966. 1 omslag

1969-1975. 1 omslag

2.3.4.2 Bijhouden kadaster en kadastrale belasting

1846-1920 2 delen

0257 . 1846-1917.

0258 . 1889-1920.

1830. 1 stuk

1937. 1 stuk

1966. 1 stuk

1955. 1 stuk

1865. 1 stuk

Brief van de administratie van het kadaster aan de 

gemeente inzake de kadastrale perequatie.

Dossier betreffende veranderingen of mutaties aan 

het kadaster.

#GSJ Briefwisseling van de gemeente aan de controle 

van de BTW inzake het ter kennis geven van de 

afgeleverde bouwaanvragen voor 

bouwvergunningentaks op werkaannemingen.

#GSJ

#GSJ

0261.

0259.

0256.

0260.

#GSJ

#GSJ

Kadastraal grondplan van de gemeente.

#GSJ

0263. Aanplakbrief inzake de bekendmaking van de 

herziening van de kadastrale begroting.

#GSJ

#GSJ 0255. Briefwisseling tussen de Regie voor Telegrafie en 

Telefoon en de gemeente Sint-Job inzake de vraag 

of de vrijgestelde personen van tv-taks nog steeds 

in de gemeente zijn ingeschreven.

Brief van de administratie van het kadaster aan de 

gemeente inzake het advies tot het vernieuwen van 

de kadastrale plans op film.

0262.

#GSJ

#GSJ 0253. Stukken inzake de vermindering of ontlasting van 

belastingen.

0257-0258. Kadastrale Leggers.

0254. Stukken inzake de vestiging van 

belastingen:openbaar onderzoek,bekendmaking,…
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1938. 1 stuk

1968. 1 stuk

2.3.4.3. Rijksbelastingen

1806-1808. 2 delen

0266 . 1806-1807.

0267 . 1808.

1814. 1 deel

1809-1822,1826-1856,1859,1871-1916. 91 omslag

0269 . 1809.

0270 . 1810.

0271 . 1811.

0272 . 1812.

0273 . 1813.

0274 . 1814.

0275 . 1815.

0276 . 1816.

0277 . 1817.

0278 . 1818.

0279 . 1819.

0280 . 1820.

0281 . 1821.

0282 . 1822.

0283 . 1826.

0284 . 1827.

0285 . 1828.

0286 . 1829.

0287 . 1831.

0288 . 1832.

0289 . 1833.

0290 . 1834.

0268-0359.

0264. Brief betreffende de eedaflegging van een 

kadastermedewerker.

0268.

Belastingskohieren van de directe belastingen: 

Grondbelasting, Personele belasting, 

Patentbelasting.

#GSJ

0266-0267.

#GSJ

#GSJ

0265. Brief van de familie Orban aan de gemeente inzake 

de vraag naar inlichtingen aangaande alle gronden 

die hun familie in Sint-Job bezit in verband met de 

successies.

#GSJ

#GSJ

Kohier van de Octrooibelasting.

Belastingskohieren van de directe belastingen: 

Grondbelasting, Personele belasting, 

Patentbelasting.
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0291 . 1835.

0292 . 1836.

0293 . 1837.

0294 . 1838.

0295 . 1839.

0296 . 1840.

0297 . 1841.

0298 . 1842.

0299 . 1843.

0300 . 1844.

0301 . 1845.

0302 . 1846.

0303 . 1847.

0304 . 1848.

0305 . 1849.

0306 . 1850.

0307 . 1851.

0308 . 1852.

0309 . 1853.

0310 . 1854.

0311 . 1855.

0312 . 1856.

0313 . 1859.

0314 . 1871.

0315 . 1872.

0316 . 1873.

0317 . 1874.

0318 . 1875.

0319 . 1876.

0320 . 1877.

0321 . 1878.

0322 . 1879.

0323 . 1880.

0324 . 1881.

0325 . 1882.

0326 . 1883.

0327 . 1884.

0328 . 1885.

0329 . 1886.

0330 . 1887.

0331 . 1888.

0332 . 1889.

0333 . 1890.

0334 . 1891.

0335 . 1892.

0336 . 1893.

0337 . 1894.

0338 . 1895.

0339 . 1896.

0340 . 1897.
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0341 . 1898.

0342 . 1899.

0343 . 1900.

0344 . 1901.

0345 . 1902.

0346 . 1903.

0347 . 1904.

0348 . 1905.

0349 . 1906.

0350 . 1907.

0351 . 1908.

0352 . 1909.

0353 . 1910.

0354 . 1911.

0355 . 1912.

0356 . 1913.

0357 . 1914.

0358 . 1915.

0359 . 1916.

1948,1958,1975. 1 omslag

2.3.4.4 Provinciale belastingen

1841-1870. 1 pak

1938-1941,1950-1962. 1 pak

1938-1941,1950-1962. 6 delen

0363 . 1932.

0364 . 1933.

0365 . 1934.

0366 . 1935.

0367 . 1936.

0368 . 1937.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de grondbelasting.

#GSJ

2.3.4.5 Directe belastingen met dezelfde grondslag als de Rijksbelasting of Provinciale 

belasting / Opcentiemen

0361.

#GSJ 0360. Staten betreffende de aangifte van de 

bedrijfsvoorheffing.

0363-0368. Belastingskohieren van de opcentiemen op de 

grondbelasting.

Belastingskohieren van de provinciale belasting op 

honden.

#GSJ

0362.#GSJ
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1942-1943. 1 omslag

1927-1930. 1 omslag

1932-1972. 1 stuk

1962-1972. 1 omslag

1927-1945. 1 omslag

1967-1969,1975. 1 omslag

1963-1969. 1 omslag

1966-1968. 1 omslag

1947-1948. 1 omslag

1942-1949. 1 omslag

2.3.4.6. Directe handel en nijverheidsbelastingen

1957-1976. 1 pak

#GSJ

0373. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op vertoningen en vermakelijkheden.

Stukken betreffende van de goedkeuring van de 

opcentiemen op tapperijen.

#GSJ

0377.

Stukken betreffende de goedkeuring van een 

aanvullende belasting boven op de 

personenbelasting.

#GSJ 0375. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de roerende voorheffing.

0369. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de cedelaire belasting.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de belasting op motorrijtuigen.

#GSJ 0374.

#GSJ

#GSJ 0378. Stukken betreffende de speciale belasting op de 

vaste goederen die tienjaarlijks vrijgesteld zijn van 

grondbelasting.

#GSJ

#GSJ 0379.

0370. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

opcentiemen op de staatsbelasting voor honden.

Brief van Jozef Rijcquart inzake de vraag tot 

vermindering of kwijtschelding van de roerende 

voorheffing.

Stukken betreffende de belasting op drijfkracht en 

tewerkgesteld personeel.

#GSJ 0372.

#GSJ

0371. Stukken betreffende de goedkeuring van de  

opcentiemen op de provinciale belasting voor 

honden, fietsen, rijwielen en motorvoertuigen.

#GSJ 0376.
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2.3.4.7. Directe belastingen op sociale activiteiten

1945-1949. 1 omslag

1932-1949. 1 omslag

1934,1937,1939-1941. 1 omslag

1933-1936. 1 omslag

1931-1974. 1 pak

1941-1973. 1 pak

1973. 1 omslag

1971. 1 omslag

1969-1973. 1 omslag

2.3.4.8. Andere directe belastingen

1974-1976. 3 pakken

0389 . 1974.

0390 . 1975.

0391 . 1976.

0384. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op vermakelijkheden.

Briefwisseling aangaande de inning van de 

belasting op weddenschappen.

0385. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op openbare danspartijen.

#GSJ

Kohieren van de belasting op duivenhokken en 

muziekinstrumenten.

Kohieren van de belasting op muziekinstrumenten.

#GSJ 0388.

#GSJ 0389-0391.

0382.#GSJ

#GSJ 0380. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op Duivenhokken.

#GSJ 0381.

#GSJ 0383.

#GSJ 0387. Dossier van de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op speeltoestellen.

Dossiers van de gemeentebelasting op tweede 

verblijven.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op muziekinstrumenten.

#GSJ

0386. Dossier van de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op openbare danspartijen.

#GSJ
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1931-1937,1939-1941. 10 delen

0392 . 1931.

0393 . 1932.

0394 . 1933.

0395 . 1934.

0396 . 1935.

0397 . 1936.

0398 . 1937.

0399 . 1939.

0400 . 1940.

0401 . 1941.

1931-1937,1940. 8 delen

0402 . 1931.

0403 . 1932.

0404 . 1933.

0405 . 1934.

0406 . 1935.

0407 . 1936.

0408 . 1937.

0409 . 1940.

1941. 1 omslag

1971. 1 stuk

1975-1976. 1 omslag

1931-1941. 1 omslag

1957-1969. 1 omslag

#GSJ 0412.

Belastingskohieren van de belasting op voertuigen, 

bouwland, heide en bossen.

#GSJ

0411.

#GSJ

Belastingskohieren van de speciale belasting op 

voertuigen, bouwland, heide en bossen.

Belastingskohieren inzake de belasting op 

drijfkracht en luxepaarden.

#GSJ

#GSJ Dossier van de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op luxepaarden.

0413. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op honden.

#GSJ 0414. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting  op de huisvuilomhaling.

0410. Dossier van de goedkeuring van de belasting op 

rijwielen.

#GSJ 0392-0401.

0402-0409.
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1969. 1 deel

2.3.4.9. Indirecte belastingen

1936-1976. 1 stuk

1970. 1 omslag

1960-1961. 1 omslag

1930-1962. 1 omslag

1927-1974. 1 omslag

1970-1976. 1 omslag

1968-1977. 1 omslag

1930-1962. 1 omslag

1926-1943. 1 omslag

1942. 1 omslag

1950-1975. 1 omslag

0417. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op lichtreclame en 

uithangborden.

#GSJ

0421.

Stukken betreffende de heffing van kaairechten.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op leurhandel.

0419.

#GSJ

#GSJ 0418. Stukken betreffende  de goedkeuring van de 

gemeentebelasting op reclamevoertuigen.

0424.

#GSJ 0422. Stukken betreffende de belasting op 

autobrandstofbedeling: goedkeuring en kohieren.

#GSJ 0420. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

plaatsrechten voor jaarmarkten en kermissen.

#GSJ 0415. Kohieren van de belasting op huisvuilomhaling.

#GSJ 0416. Stukken betreffende de belasting op het bouwen 

en verbouwen.

Stukken betreffende de belasting op frietkramen: 

goedkeuring en kohieren.

#GSJ

#GSJ 0423. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

vleeskeurrechten.

#GSJ

#GSJ 0425. Dossier van de goedkeuring van de belasting op 

het begraven van vreemde personen.

#GSJ 0426. Stukken betreffende de goedkeuring van de 

belasting op de afgifte van administratieve stukken.
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1949. 1 deel

1949-1967. 1 deel

2.3.4.10 Verhaalbelastingen

1927-1976. 1 pak

1961-1976. 1 pak

1968. 1 pak

1969-1976. 1 pak

1968-1976. 1 pak

1968-1976. 1 pak

1972. 1 pak

1972-1976. 1 omslag

1972-1976. 1 omslag

0435. Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Kerklei en Veldstraat.

#GSJ 0431. Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Bethanielei, De Renlaan en Peter Benoitlaan.

0428. Dagboek van de expeditierechten betreffende de 

akten van burgerlijke stand.

Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Bethanielei, De Renlaan en Peter Benoitlaan.

#GSJ

0434.

#GSJ

#GSJ

0427.

#GSJ

0430.

#GSJ 0432.

#GSJ

#GSJ 0429. Stukken betreffende  de goedkeuring van 

verhaalbelastingen inzake wegenwerken.

Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Peter Benoitlaan.

Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Bethanielei.

Brief van de ontvanger van registratuur en 

domeinen aan de gemeente Sint-Job inzake het ter 

kennis geven van de wijze van berekening van het 

zegelrecht op de registers van burgerlijke stand.

#GSJ Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de Kerklei.

Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Renlaan.

#GSJ

0436.

#GSJ 0437. Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de Veldstraat.

0433.
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1975. 1 pak

1975-1976. 1 omslag

1975-1976. 1 omslag

1975-1976. 1 omslag

1975-1976. 1 omslag

1976. 1 pak

2.3.5 Boeken van de verrichtingen

1937-1976. 37 delen

0444 . 1937.

0445 . 1938.

0446 . 1939.

0447 . 1940.

0448 . 1942.

0449 . 1943.

0450 . 1945.

0451 . 1946.

0452 . 1947.

0453 . 1948.

0454 . 1949.

0455 . 1950.

0456 . 1951.

0457 . 1952.

0458 . 1954.

0459 . 1955.

0460 . 1956.

0461 . 1957.

0462 . 1958.

0463 . 1959.

0464 . 1960.

0439.

#GSJ 0438. Verhaalbelastingdossier inzake rioleringswerken 

aan de Handelslei, Eikenlei en Beukenlei.

0443. Verhaalbelastingdossier inzake wegenwerken aan 

de Watertorenstraat.

0441.#GSJ

#GSJ

#GSJ 0442.

Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de Beukenlei.

0444-0480. Grootboeken.

#GSJ

#GSJ 0440. Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de Eikenlei.

#GSJ Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de Handelslei.

Kohieren van de verhaalbelasting inzake 

wegenwerken aan de H. Consciencelaan.
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0465 . 1961.

0466 . 1962.

0467 . 1963.

0468 . 1964.

0469 . 1965.

0470 . 1966.

0471 . 1967.

0472 . 1968.

0473 . 1969.

0474 . 1970.

0475 . 1971.

0476 . 1972.

0477 . 1973.

0478 . 1974.

0479 . 1975.

0480 . 1976.

1886-1976. 16 delen

0481 . 1886-1898.

0482 . 1898-1911.

0483 . 1911-1923.

0484 . 1923-1936.

0485 . 1937.

0486 . 1938.

0487 . 1939-1940.

0488 . 1941-1943.

0489 . 1944-1952.

0490 . 1947-1952.

0491 . 1952-1959.

0492 . 1959-1964.

0493 . 1964-1968.

0494 . 1968-1971.

0495 . 1971-1974.

0496 . 1975-1976.

1887-1936. 1 deel

1947-1974. 1 deel

1943. 1 deel

1947-1968. 1 pak

Mandatenboek.

Driemaandelijkse balansen.#GSJ 0500.

#GSJ 0497.

0498.

#GSJ 0499. Sommier, financieel register van de onroerende 

goederen, renten en effecten.

Register der hulpboeken.

Dagkasboeken.#GSJ 0481-0496.

#GSJ

23



2.3.6 Beheer van Financiële gelden

2.3.6.1 Kasbeheer en kasnazicht

1949-1961. 2 pakken

0501 . 1941-1965.

0502 . 1966-1976.

1938-1976. 1 pak

2.3.6.2 Bankbeheer

1974-1976. 1 pak

1939-1948. 1 deel

1948-1953. 1 pak

1947-1976. 1 omslag

1962-1970. 1 pak

1948-1969. 1 omslag

1975-1976. 1 pak

2.3.6.3 Subsidies aanvragen

1846-1847. 1 omslag

2.3.6.4 Geldbelegging

1954. 1  omslag

#GSJ 0501-0502. Staten betreffende de kastoestand.

#GSJ 0503.

0510. Rekeninguittreksels postrekening.

#GSJ

0507.

0508.

0511.

Register inzake de stand van de lopende rekening.

#GSJ

Maandelijkse standopgaven.

#GSJ

#GSJ

0504.

0512. Gemeenteraadsbesluit inzake de aankoop van 

aandelen in de oprichting van een 

Kredietmaatschappij voor de woongelegenheid.

#GSJ

Lijsten van vernieuwing rekening courant.

#GSJ

Rekeninguittreksels gemeentekrediet.

#GSJ

Staten van de stand der rekening.

0509. Opgave postcheckonkosten.

#GSJ

0505.

#GSJ 0506.

Proces-verbalen van Kasnazicht.

Stukken betreffende ontvangen subsidies voor 

levensmiddelen.
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2.3.6.5 Geldlening

1926-1975. 1  pak

1931-1937. 1  omslag

1940-1946. 1  omslag

1924-1973. 1  omslag

1937-1948. 1  omslag

1937-1939. 1  omslag

1936-1937. 1  omslag

1936-1937. 1  omslag

1934-1935. 1  omslag

1934-1937. 1  omslag

1934. 1  omslag

0522. Dossier van de lening aangaande de aankoop voor 

een weg naar het kerkhof.

0521.

Dossier van de lening aangaande het bijbouwen 

van een klas en fietsenstalling voor de 

gemeentelijke jongensschool.

0517.

#GSJ

#GSJ

0516.

#GSJ

Verzameldossier van de lening aangaande 

veranderingswerken en heraanleg van de 

speelplaats van de gemeentelijke jongensschool

#GSJ

#GSJ

Briefwisseling inzake het verstrekken van 

inlichtingen aan het gemeentekrediet omtrent de 

financiële toestand van de gemeente.

0515.

0523.#GSJ Dossier van de lening aangaande de plaatsing van 

een elektriciteitsleiding.

0520.

#GSJ

Dossier betreffende de thesaurielening.

Algemeen verzameldossier van de leningen.

#GSJ

0513.

#GSJ 0514.

0518. Dossier van de lening aangaande de opmaak van 

rooilijnplannen van de Brugstraat, Veldstraat, 

Kerkstraat en Braakstraat.

#GSJ 0519. Dossier van de lening aangaande de aankoop van 

grond voor bouwen van een klas voor de 

jongensschool.

Dossier inzake de borgstelling van de 

gemeenteontvanger.

Dossier van de leningen aangaande de aanleg van 

een asfaltbetonweg in de Brugstraat.

#GSJ
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1934-1935. 1  omslag

1933-1935. 1  omslag

1908. 1  stuk

1959-1960 1  omslag

1961-1962. 1  omslag

1963-1967. 1  omslag

1963-1964. 1  omslag

1964. 1  omslag

1966. 1  omslag

1966. 1  omslag

1966-1967. 1  omslag

1967. 1  omslag

0532.

0531.

0533.

Dossier van de lening aangaande de 

herstellingswerken aan de pastorij.

#GSJ

Dossier van de lening aangaande de aankoop van 

gronden voor de oprichting van het nieuw 

gemeentehuis.

#GSJ

#GSJ

Dossier van de lening aangaande de aanleg van 

een drinkwaterleiding door PIDPA.

Dossier van de lening aangaande de uitbreiding 

van de waterleiding.

Dossier van de lening aangaande de aankoop van 

een tractor voor het onderhoud van de wegen.

#GSJ

0530.

Staat van de lening aangaande herstellingswerken 

aan de kerk.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

0527.

#GSJ

#GSJ

Dossier van de lening aangaande de weg-en 

rioleringswerken in de Peter Benoitlaan.

0535. Dossier van de lening aangaande de wegenwerken 

in de Bethanielei.

#GSJ 0526.

0528. Dossier van de lening aangaande de aankoop van 

gronden in het kader van de inlijving bij het 

openbaar wegennet.

0525. Dossier van de lening aangaande de 

schuldregeling aan het crisisfonds.

0529.

0524.

#GSJ

Dossier van  de lening aangaande de aankoop van 

een tweedehandsvrachtwagen

0534.

Dossier van de lening aangaande herstelling- en 

verbouwingswerken aan het gemeentehuis.

#GSJ
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1967. 1  omslag

1967. 1  omslag

1968. 1  omslag

1968-1969. 1  omslag

1969. 1  omslag

1968. 1  omslag

1969-1970. 1  omslag

1969-1970. 1  omslag

1971. 1  omslag

1971-1975. 1  omslag

1968-1969. 1  omslag

1971-1972. 1  omslag

Dossier van de lening aangaande de opmaak van 

een voorontwerp van het algemeen rioleringsplan.

Dossier van de lening aangaande de 

rioleringswerken aan de Beukenlei, Handelslei en 

Eikenlei.

Dossier van de lening aangaande de weg-en 

rioleringswerken aan de Kerklei en de Veldstraat.

Dossier van de lening  aangaande de studiekosten 

voor wegenwerken aan de Hogebaan.

#GSJ

0546.

0541.

Dossier van de lening aangaande de aanleg van de 

Beukenlei, Handelsslei en Eikenlei.

#GSJ

#GSJ

0536.

#GSJ

#GSJ

#GSJ Dossier van de lening aangaande de 

herstellingswerken aan het gemeentehuis.

#GSJ

0537.

0538. Dossier van de lening aangaande 

waterbedelingswerken door PIDPA.

0547. Dossier van de lening aangaande de bouw van een 

gemeentemagazijn.

#GSJ

Dossier van de lening aangaande de 

kapitaalintekening IGEAN.

#GSJ

0544.

0543.

0545.

Dossier van de lening aangaande de studie en 

aanleg van verkeerssignalisatie.

0540.

#GSJ 0539.

Dossier van de lening aangaande de studie van 

wegenwerken aan de Kerklei en de Veldstraat.

Dossier van de lening aangaande meerwerken van 

de weg- en rioleringswerken in De Renlaan en de 

Peter Benoitlaan.

0542.

#GSJ

#GSJ
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1971. 1  omslag

1971. 1  omslag

1972. 1  omslag

1972. 1  omslag

1972. 1  omslag

1972-1973. 1  omslag

1972. 1  omslag

1972-1973. 1  omslag

1972-1973. 1  omslag

1972-1973. 1  omslag

1970. 1  omslag

0552.

#GSJ

Dssier van de lening aangaande meerwerken bij  

de rioleringswerken van de Eikenlei.

Dossier van de lening aangaande de 

ereloonkosten voor buitengewone weg-en 

rioleringswerken in de Brugstraat.

0550.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ 0549. Dossier van de lening aangaande de aanleg van de 

Zandstraat.

0548. Dossier van de lening aangaande 

waterbedelingswerken door PIDPA.

0558. Dossier van de lening aangaande de studie-en 

aanlegkosten van weg- en rioleringswerken Kerklei 

en de Veldstraat.

Dossier van de lening aangaande de gedeeltelijke 

volstorting van het maatschappelijk kapitaal voor 

de intercommunale INTEGAN.

0555.

#GSJ

Dossier van de lening aangaande de 

rioleringswerken aan de Handelslei, Eikenlei en 

Beukenlei.

0554.#GSJ

#GSJ 0557.

Dossier van de lening aangaande de aankoop van 

een politiewagen.

#GSJ 0556. Dossier van de lening aangaande de 

ereloonkosten voor oprichting van een nieuw 

gemeentehuis.

0553. Dossier van de lening aangaande de aanleg van 

een pompinstallatie voor de waterafvoer.

#GSJ 0551. Dossier van de lening aangaande de studie en 

aanlegkosten van verschillende wegen in 

grintasfalt.

#GSJ
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1970. 1  omslag

1962. 1  omslag

1956. 1  omslag

1974-1975. 1  omslag

1946-1947. 1  omslag

1923-1947. 1  omslag

1964-1970. 1  omslag

1969-1970. 1  omslag

1950. 1 omslag

2.4.1 Beheer Personeelsformatie en het personeelsregister

1962-1976. 1 pak

1966. 1 stuk

#GSJ 0567. Collegebesluit inzake de aflossing van de 

eeuwigdurende rente: Stijnen,Schillemeans, de 

Kerkfabriek en Lambrechts.

Stukken betreffende diverse kredietopeningen.#GSJ

0563.

#GSJ 0559. Dossier van de lening aangaande weg-en 

rioleringswerken aan de Kleine Landeigendom.

Dossier van de kasgeldlening bij het 

gemeentekrediet.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

0569.

0566.

0560. Dossier van de lening aangaande buitengewone 

onderhoudswerken aan de Renlaan.

0561.

#GSJ

#GSJ 0562. Dossier van de lening aangaande de studie en 

aanlegkosten van de Hogebaan.

Rekeningen inzake de aflossing van de interesten 

op de leningen.

2.4 Personeelsbeheer

Staat van het aantal voltijdse personeelsleden in 

dienst.

Dossier van de lening aangaande 

onderhoudswerken aan de Kerkstraat.

0565.

0564.

#GSJ

0568. Lijsten betreffende de samenstelling van de 

personeelsformatie.

Briefwisseling inzake overmaken van de statistiek 

van de leningen aangaande niet-gesubsidieerde 

werken.

#GSJ
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1954-1973. 1 omslag

1941-1943. 1 omslag

1972-1975. 1 omslag

1962. 1 omslag

1967. 1 stuk

1934. 1 stuk

1967. 1 stuk

1971. 1 stuk

1936-1973. 18 omslagen

0578 . 1941

0579 . 1944-1945

#GSJ 0578-0595

#GSJ

0575.

#GSJ

0573. Briefwisseling tussen de 

arrondissementscommissaris en de gemeente 

inzake het personeelsstatuut en  de 

aanwervingvoorwaarden voor de verschillende 

graden.

2.4.2 Rechtspositieregeling

2.4.3 Aanwerving en benoeming

#GSJ

Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

Sint-Job inzake de uitbreiding van het 

personeelskader.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 0574. Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de bevorderingsvoorwaarden van een ongeschoold 

werkman naar een geschoold werkman.

0572.

#GSJ

tijdelijk bediende voor de 

rantsoenering (= Frans Van 

Echelpoel)

0576.

Personeelsregister.

tijdelijk bediende voor de 

werklozensteun

0571. Staten betreffende wijzigingen in de toestand van 

het tijdelijk personeel.

Brief van de gemeenteraad aan het 

schepencollege inzake een voorstel tot aanpassing 

van de diensturen ten gevolge van de invoer van 

de vijfdagen week.

Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de pensioensleeftijd op 65 jaar.

Aanwervingdossiers.

0577. Gemeenteraadsbesluit inzake het terugbrengen 

van de arbeidsduur naar 40u/week.

#GSJ 0570.
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0580 . 1966-1968

0581 . 1973

0582 . 1973

0583 . 1942-1946

0584 . 1936-1937

0585 . 1946

0586 . 1935-1936

0587 . 1962-1963

0588 . 1964

0589 . 1971-1972

0590 . 1972-1973

0591 .

0592 . 1959-1960

0593 . 1963

0594 . 1969-1971

0595 . 1972

1960. 1 omslag

1945. 1 stuk

1966. 1 stuk

1967. 1 stuk

bibliothecaris

0599

veldwachter (= Lucien 

Zaman)

ongeschoold werkman

#GSJ

 tijdelijke werkvrouw (= Anna 

Goris)

Klerk (= Frans de ridder)

gemeentesecretaris (= Victor 

Verheyen)

Collegebesluit van de tijdelijke aanstelling van 

Ludovicus Stevens tot opzichter van de 

wegeniswerken op de Bethanielei.

#GSJ

Klerk (=Cyriel Van Loon)

veldwachter (= Gerard Klaes)

veldwachter ( C Kerremans)

tijdelijke werkvrouw (= Anne 

maria Liebesens

tijdelijke werkvrouw (= 

Constancia Verbist)

veldwachter (= Hendrik 

Anthones)

bibliothecaris (= Frans Van 

De Borre)

tijdelijke klerk voor 

werkzaamheden aan het 

Rijksregister (= Monique De 

Smedt)

tijdelijk ongeschoold 

werkman  (= Franciscus 

Braspennnckx)

veldwachter (= F Daems)

#GSJ 0598. Gemeenteraadsbesluit van de tijdelijke aanstelling 

van Renaat Goris tot gemeentesecretaris.

0597.

0596. Briefwisseling tussen de provincie en Sint-Job 

inzake het bekomen van toelating tot de aanstelling 

van tijdelijk technisch personeel.

Gemeenteraadsbesluit van de  tijdelijke aanstelling 

van bedienden voor de rantsoenering en 

werklozensteun.

#GSJ
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1942. 1 stuk

1941. 1 stuk

1967. 1 stuk

1957-1973. 1 omslag

1937. 1 omslag

Personeelsdossiers.

1913-1976. 32 omslagen

0605 . Anthonis Hendrick 1972-1976.

0606 . Braspenninckx Frans 1973-1975.

0607 . Bresseleers Jozef 1961-1963.

0608 . Bresseleers Marcel 1972-1973.

0609 . Daems F. 1964-1972.

0610 . De Boever André 1973-1976.

0611 . De Meyer Monique 1975-1976.

0612 . De Ridder Frans 1974-1975.

0613 . De  Smedt Monique 1973.

0614 . De Swerdt Louis 1945.

0615 . Goedermans Guillaume 1940-1944.

0616 . Goris Alfonsina 1960.

0617 . Goris Frans 1960-1964.

0618 . Goris Ludovicus 1942-1943.

0619 . Lambrechts Edouard 1931-1947.

0620 . Liebesens Anne Marie 1971-1975.

0621 . Hoppebrouwers Antoon 1955-1976.

#GSJ

#GSJ 0602.

#GSJ

0600.

2.4.4 Organisatie van de arbeidsvoorwaarden en tucht

Gemeenteraadsbesluit inzake de aanwerving van 

de heer Van Ballaer voor zijn rol als adviseur van 

de bouwaanvragen en het vaststellen van de 

vergoeding.

2.4.5 Individuele personeelszaken

0605-0636.#GSJ

#GSJ

0601. Collegebesluit inzake de aanstelling van de 

tijdelijke vervanger voor de secretaris wegens 

ziekte (= F Coutereels).

Gemeenteraadsbesluit inzake de benoeming van 

Frans Van Echelpoel tot bibliothecaris.

Brief van de provincie aan de gemeente inzake de 

vraag naar inlichtingen aangaande 

personeelsleden die tuchtstraffen hebben 

ondergaan wegens gebrek aan burgertrouw in 

oorlogstijd.

0604.

Dossier aangaande het volgen van vorming door 

de veldwachter.

#GSJ

0603.
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0622 . Janssens Gabriella 1940-1941.

0623 . Kersemans Carolus 1963-1964.

0624 . Klaes Gerard 1936-1965.

0625 . Rigouts J. 1945-1948.

0626 . Schillemans Jozef 1963-1976.

0627 . Stevens Ludovicus 1967-1968.

0628 . Suykerbuyk Frans 1964-1972.

0629 . Van de Borne Frans 1934-1942.

0630 . Van Echelpoel Frans 1941-1945.

0631 . Van Goethem Jozef 1913-1934.

0632 . Van Immerseel Jacobus 1949.

0633 . Van Loon Cyriel 1967-1976.

0634 . Verheyen Victor 1943-1977.

0635 . Wouters Jos 1938.

0636 . Wuyts Gommarus 1927-1936.

2.4.6.1 Weddevastlegging

1 pak

1 pak

1 omslag

1937. 1 omslag

1935-1971. 1 omslag

1963-1973. 1 omslag

1943-1975. 1 omslag

#GSJ 0642.

1937,1972.

0637. Stukken betreffende de vaststelling van het 

geldelijk statuut van het personeel.

1962-1976.

#GSJ

0639.

Stukken betreffende de vaststelling van de 

weddeschalen van de veldwachter.

#GSJ 0641.

#GSJ

#GSJ 0640. Dossier betreffende de vaststelling van de 

weddeschaal van de ontvanger.

2.4.6 Loonadministratie

Stukken betreffende van de vaststelling van de 

weddeschaal van de secretaris.

#GSJ 0643.

Stukken betreffende de vaststelling en aanpassing 

van de weddeschalen van de secretaris, ontvanger 

en veldwachter.

Stukken betreffende de vaststelling van het 

geldelijk statuut van de secretaris.

Stukken betreffende de vaststelling van de 

weddeschalen van het administratief en technisch 

personeel.

0638.

1962-1971.

#GSJ

33



1955-1971. 1 omslag

1935-1974. 1 omslag

1959. 1 stuk

1951. 1 stuk

1945. 1 stuk

1949-1951. 1 omslag

1972-1973. 1 pak

2.4.6.2 Weddeberekening

1966-1975. 7 omslagen

0651 . 1966.

0652 . 1967.

0653 . 1971.

0654 . 1973.

0655 . 1974.

0656 . 1975.

0657 . 1976.

1947-1975. 1 pak

#GSJ

Stukken betreffende de vaststelling van de 

weddeschalen van vast ongeschoolde 

werkmannen.

0648. Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de individuele wedde van de grafmaker.

#GSJ

0647.

#GSJ 0658. Stukken betreffende de weddeberekening en 

uitbetaling van achterstallige wedden.

#GSJ

0651-0657. Loonstaten.

Stukken betreffende het toekennen van een 

verhaalbaar weddevoorschot aan de secretaris en 

veldwachter.

#GSJ 0659.

0646. Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

het uurloon voor de tijdelijke werkvrouw.

Gemeenteraadsbesluit inzake de vaststelling van 

de jaarvergoeding voor de werkvrouw.

#GSJ

0645.

#GSJ

#GSJ

0649. Stukken betreffende wedde- en 

vergoedingsaanpassingen tengevolge van de 

index.

0650. Dossier inzake de uitbreiding van de 

dienstprestaties van de tijdelijke schoonmaakster.

#GSJ

0644.

#GSJ

Stukken betreffende het vaststellen van de 

hoofdelijke/individuele wedden.
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1959-1963. 1 pak

2.4.6.3 Pensioensberekening

1957-1960,1970. 1 omslag

1942-1970. 1 pak

2.4.6.4. Weddeaanvullingen en vergoedingen

1974-1975. 1 omslag

1948-1965. 1 omslag

1948-1963,1973-1975. 1 pak

1971. 1 stuk

1968-1974. 1 omslag

1967-1972. 1 omslag

1973. 1 omslag

0667. Stukken betreffende de toekenning van een 

restructuratiebonificatie.

0661. Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

Sint-Job inzake de vaststelling van de 

gemeentelijke bijdrage in de uitbetaalde 

pensioenen.

0663. Stukken betreffende de vaststelling van het 

vakantiegeld.

#GSJ 0662. Stukken betreffende de uitkering van 

eindejaarstoelagen.

0666. Stukken betreffende de uitkering van een 

programmatietoelage.

#GSJ

#GSJ

0664. Staten van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie 

inzake het uitgeschreven vakantiegeld voor het 

gemeentepersoneel.

0665.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

0660.

0668.

#GSJ

Collegebesluit inzake de toekenning van een 

aanvullende wedde aan personeelsleden van 

weddegroep I.

#GSJ Stukken betreffende de uitkering van een 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan de 

veldwachter voor controlewerkzaamheden inzake 

belasting op vertoningen en vermakelijkheden.

#GSJ

Stukken betreffende de uitkering van pensioenen.
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1964-1971. 1 omslag

1962. 1 omslag

1932-1971. 1 omslag

1948-1949. 1 omslag

1963-1976. 1 omslag

1947-1970. 1 omslag

1975. 1 stuk

1937-1973. 1 omslag

1943. 1 stuk

1945. 1 stuk

1936. 1 stuk

#GSJ

#GSJ 0675.

0669. Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan het 

personeel van de burgerlijke stand voor het 

opmaken en reproduceren van de kiezerslijsten 

buiten de normale diensturen.

0678. Gemeenteraadsbesluit inzake de vastelling van de 

kasvergoeding voor de gemeenteontvanger.

Stukken betreffende de uitkering van de 

vergoeding voor begrafenissen.

Brief van de provincie aan de gemeente inzake de 

vaststelling van de vergoeding van de ontvanger 

als nevenbetrekking.

#GSJ

0671.

0672.

#GSJ 0676.

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende  de uitkering van de 

vergoeding voor buitengewone prestaties aan het 

personeel van de burgerlijke stand voor 

hernieuwing van het bevolkingsregister.

0677.

Stukken betreffende de toekenning van een 

mobiliteitsvergoeding aan gemeentepersoneel.

#GSJ

0674.

Stukken betreffende uitkering van reisvergoeding.

0673.

#GSJ

0679.

#GSJ Stukken betreffende de uitkering van de 

compensatievergoeding.

Stukken betreffende de uitkering van een haard- 

en standplaatsvergoeding.

Stukken betreffende de uitkering van de  

vergoeding voor buitengewone prestaties aan het 

personeel inzake de volkstelling.

Brief van de provincie aan de gemeente inzake de 

weigering van de woonstvergoeding van de 

veldwachter.

#GSJ 0670.

#GSJ
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1937. 1 stuk

1962. 1 stuk

1971-1972. 1 omslag

#GSJ 0683.

1959-1971. 1 pak

1965. 1 stuk

2.4.6.5. Vergoedingsberekening voor derden

1967 1 omslag

1976 1 stuk

1932 1 stuk

2.4.6.6 RSZ en inhoudingen belastingen

1946-1976. 1 pak

Verzameldossier inzake de periodieke aangifte van 

de RSZ.

0688.

Collegebesluit inzake de uitkering van de  

vergoeding voor buitengewone prestaties 

uitgevoerd door derden:  ruimen van waterlopen in 

de maanden mei en juni door werklozen

0680.

0684.

#GSJ

#GSJ

Gemeenteraadsbesluit van de  vaststelling van de 

woonstvergoeding van de secretaris.

Gemeenteraadsbesluit inzake de tussenkomst in 

de uitrusting van de fiets van de veldwachter.

#GSJ 0685. Dossier inzake  de uitkering van de  vergoeding 

voor buitengewone prestaties uitgevoerd door 

derden:  huis-aan-huis uitdelen van de nieuwe 

onderrichtingen  inzake de rijbewijzen

Stukken betreffende de toekenning van een 

revalorisatietoelage.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 0687.

Stukken betreffende de uitkering van vergoedingen 

aan de veldwachters die in aanpalende gemeenten 

dit beroep tijdelijk waarnemen.

0686.

Gemeenteraadsbesluit inzake het vastellen van de 

vergoeding voor het  onderhoud van het 

torenuurwerk

Gemeenteraadsbesluit inzake de tussenkomst  

voor personeelsleden die vrij bij een erkend 

ziekenfonds zijn aangesloten.

#GSJ

#GSJ 0681.

0682.
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1938-1952. 1 omslag

1950-1971. 1 omslag

1946. 1 omslag

1968-1971. 1 omslag

1967-1968. 1 omslag

2.5 Archiefbeheer

2 delen

0694 . 1967.

0695 . 1976.

1964. 1 omslag

1971. 1 omslag

#GSJ

2.4.7 Preventie en gezondheid op het werk

Briefwisseling van de heemkundige kring  het Goor 

met de gemeente  Sint-Job inzake het verkrijgen 

van een toelating tot inzage van de registers van 

burgerlijke stand en bevolking voor genealogisch 

onderzoek.

Aangiftestaten betreffende de bijzondere 

compensatiekas voor kinderbijslag.

0693. Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

Sint-Job inzake het invullen van een vragenlijst 

betreffende de regeling op arbeidsongevallen.

0690.

0691. Stukken betreffende de uitkering voor de 

huishoudelijke heruitrusting van werknemers door 

het Nationaal Hulpfonds.

Inventarissen van het archief.

0696. Briefwisseling van het Algemeen Rijksarchivaris  

met de gemeente Sint-Job inzake de ophaling van 

de registers van bevolking voor microfilmage.

#GSJ

#GSJ 0692. Stukken betreffende de aansluiting van de 

gemeente bij de Privé-interbedrijfsgeneeskundige 

dienst Merksem-Schoten.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1967,1976.

0689. Aangiftestaten betreffende de bijzondere 

compensatiekas voor gezinsvergoeding.

#GSJ

#GSJ 0697.

0694-0695.
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2.6.1 Aankopen van roerende goederen

2.6.1.1. Aankopen van rollend materieel en machines

1959-1960. 1 omslag

1965-1967. 1 omslag

1939-1974. 1 omslag

2.6.1.2. Aankopen van meubilair

1961. 1 omslag

1971-1973. 1 omslag

1966-1973. 1 omslag

1971-1972. 1 pak

2.6.1.3 Aankopen van bureaumateriaal en werkuitrusting

1971. 1 stuk

1970. 1 omslag

0707.

1969. 1 omslag

1970. 1 omslag

Aankoopdossier van een rekenmachine.

Aankoopdossier van meubilair.

0702.

#GSJ

2.6 Leveringen en Materiaalbeheer

#GSJ

#GSJ

0700

#GSJ 0704.

0699. Aankoopdossier van een tractor voor het 

onderhoud van wegen en grachten.

0705. Collegebesluit betreffende de aankoop van een 

schrijfmachine.

#GSJ

#GSJ Aankoopdossier van een guldenboek.

#GSJ

#GSJ 0698. Aankoopdossier van een vrachtwagen.

Aankoopdossier van meubilair voor de 

gemeentelijke diensten.

0701. Aankoopdossier van klasseerkasten.

0706.

#GSJ 0708. Briefwisseling tussen de gemeente en de provincie 

inzake de goedkeuring van de aankoop van 

ambtskledij voor de burgemeester.

Aankoopdossier van kasten voor bevolkingsfiches.

Stukken betreffende de aankoop van technische 

materialen: grasmaaier,…

#GSJ

#GSJ

0703.
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2.6.1.4. Overige aankopen

0709.

1959-1969 1 omslag

2.6.2 Verkopen van roerende goederen 

1939-1942 1 omslag

2.6.3 Huren van roerende goederen

1967 1 omslag

1974 1 omslag

2.6.4 Onderhoud van roerende goederen

1973. 1 omslag

3.1.1 Plechtigheden

#GSJ 0714.

1937-1973. 1 omslag

#GSJ 0715.

1962-1973. 1 omslag

#GSJ 0716.

1969. 1 omslag

#GSJ

Contract met de nv Bestuursdrukkerij inzake het 

onderhoudsabonnement van schrijf- en 

rekenmachines.

#GSJ

#GSJ Stukken betreffende de aankoop van 

gemeentevlaggen

3.1 Communicatie en Public Relations

Dossier betreffende de huur van een 

kopieerapparaat

0711. Dossier betreffende de huur van een 

aanhangwagen

#GSJ

#GSJ

III.Publieke Taken

0713.

0710. Omzendbrieven van de provincie inzake het 

kappen en verkopen van hout

0712.

Briefwisseling tussen de kapelanij OLV van 

Lourdes en de gemeente inzake viering van 

priester EH Van Campenhout voor zijn 50-jarig 

ambt.

Stukken betreffende de 11 novemberviering.

Stukken betreffende de viering van jubilarissen.
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3.1.2 Communicatie met de inwoners

#GSJ 0717.

1961-1974 1 omslag

3.2.1.1 Bijhouden registers van burgerlijke stand

3 delen

0718 . 1901-1910.

0719 . 1911-1920.

0720 . 1921-1930.

3 delen

0721 . 1901-1910.

0722 . 1911-1920.

0723 . 1921-1930.

3 delen

0724 . 1901-1910.

0725 . 1911-1920.

0726 . 1921-1930.

3 delen

0727 . 1931-1940.

0728 .

0729 .

1795-1976. 24 delen

0730 . 1795-1812.

0731 . 1813-1832.

0732 . 1833-1852.

3.2.1 Burgerlijke Stand

#GSJ

1901-1930.

1901-1930.

Indexen van de registers van burgerlijke stand: 

(geboortes,huwelijken en overlijden).

1931-1976.

0718-0720. Indexen van de registers van burgerlijke stand: 

geboortes.

3.2 Burgerlijke Stand en Bevolking

#GSJ

1941-1970.

#GSJ

1971-1976.

Klachtenbriefwisseling

Indexen van de registers van burgerlijke stand: 

huwelijken.

0724-0726. Indexen van de registers van burgerlijke stand: 

overlijden.

#GSJ

#GSJ 0721-0723.

1901-1930.

0727-0729.

0730-0753. Registers van burgerlijke stand (geboortes, huwelijken, overlijdens).
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0733 . 1853-1870.

0734 . 1871-1880.

0735 . 1881-1890.

0736 . 1890-1900.

0737 . 1901-1910.

0738 . 1911-1920.

0739 . 1921-1925.

0740 . 1926-1930.

0741 . 1931-1935.

0742 . 1936-1940.

0743 . 1941-1945.

0744 . 1946-1950.

0745 . 1951-1953.

0746 . 1954-1956.

0747 . 1957-1960.

0748 . 1961-1964.

0749 . 1965-1968.

0750 . 1969.

0751 . 1970-1971.

0752 . 1972-1974.

0753 . 1975-1976.

1840-1844. 1 omslag

1960-1977. 3 delen

0755 . geboorten: 1975-1977

0756 . huwelijken: 1961-1976

0757 . overlijden: 1960-1977

1955-1980. 1 deel

1948-1967. 1 omslag

1903-1960. 1 omslag

Minuten van de registers van burgerlijke stand.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ 0759. Briefwisseling tussen de gemeente Sint-Job en de 

procureur des konings aangaande het toevoegen 

van randmeldingen in de registers van burgerlijke 

stand.

Register van geboorten en overlijdens in een 

andere gemeente.

0760. Verslagen van nazicht van de registers van 

burgerlijke stand.

0754. Inventaris van de bijgevoegde stukken bij de registers van de 

burgerlijke stand.

0755-0757.

0758.

#GSJ
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1968-1976. 9 pakken

0761 . 1968.

0762 . 1969.

0763 . 1970.

0764 . 1971.

0765 . 1972.

0766 . 1973.

0767 . 1974.

0768 . 1975.

0769 . 1976.

3.2.1.2 Opvolgen en registratie geboorte- en voogdijzaken

1874-1969. 2 pakken

0770 . 1874-1961.

0771 . 1962-1969.

1950-1967. 1 omslag

1959. 1 stuk

1963-1967. 1 omslag

1962-1965. 1 omslag

1956-1972. 1 omslag

1937. 1 stuk

Brief inzake het ter kennis geven van een 

geboorte.

Stukken betreffende aanpassingen aan de 

geboorteakten wegens adoptie.

0775.

Stukken betreffende het aanstellen van voogden 

voor minderjarigen.

#GSJ 0777.

#GSJ

Dossiers van de akten van burgerlijke stand: 

geboorte, huwelijk, overlijden en nationaliteit.

#GSJ 0776.

#GSJ 0770-0771. Stukken betreffende het inlichten van geboorten in 

andere gemeenten.

Brief inzake de ontzetting van Frans Borne uit de 

ouderlijke macht.

#GSJ 0773.

0761-0769.#GSJ

0772.

#GSJ 0774. Stukken betreffende de ontkenningen van 

vaderschap.

#GSJ Stukken betreffende de erkenning van geboorte.
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3.2.1.3 Opvolgen en registratie van huwelijkszaken

1911-1967. 4 pakken

0778 . 1911-1953.

0779 . 1954-1958.

0780 . 1959-1962.

0781 . 1963-1967.

1959-1967. 1 pak

2 omslagen

0783 . 1946-1959.

0784 . 1960-1967.

1943-1966. 1 omslag

1931. 1 omslag

1965. 1 stuk

3.2.1.4 Opvolgen en registratie overlijdenszaken, teraardebestelling

1898-1910. 1 omslag

1810-1877,1946-1966. 1 omslag en 1 

pak

0789 . 1810-1877.

0790 . 1946-1966.

1949-1967. 1 pak

1902-1952. 1 omslag

#GSJ

Besluit van de rechtbank van Eerste Aanleg inzake 

het bekomen van een vrijstelling van 

huwelijksafkondiging

#GSJ

Stukken betreffende huwelijksafkondigingen.

0787.

Stukken betreffende echtscheidingen.0783-0784.

0785. Stukken betreffende huwelijk van overmogenden.

0789-0790.#GSJ

0788. Jaarlijkse overlijdensstaten.

Stukken betreffende overlijdens in andere 

gemeenten.

0792. Uittreksels uit het overlijdensregister.#GSJ

Verzameldossier van overlijdensberichten.#GSJ 0791.

0782.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

0778-0781.

Stukken betreffende ter kennisgevingen van 

huwelijken in het buitenland.

Dossier inzake de vraag tot militaire toestemming 

voor te trouwen door Petrus De Boel.

#GSJ

0786.

#GSJ
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1908-1969. 2 pakken

0794 . 1908-1964.

0795 . 1965-1969.

1966. 1 omslag

1956-1957. 1 omslag

1927-1960. 2 stukken

1927-1976. 1 omslag

1975-1976. 1 omslag

1958-1972. 1 omslag

1952-1974. 1 omslag

3.2.1.5 Opvolgen en behandelen nationaliteitszaken

2 delen

0802 . 1921.

0803 . 1963.

1966. 1 omslag

1966. 1 stuk

#GSJ 0794-0795.

Dossier inzake de verwerving van nationaliteit door 

geboorte.

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende toelating tot begraving.

0796.

#GSJ

1921,1963.

Nationaliteitsregisters.

Stukken aangaande de vastlegging van de tarieven 

voor grafconcessies.

Dossier inzake de toelating tot crematie.

Stukken aangaande de hernieuwing van 

grafconcessies.

Stukken betreffende het bekomen van 

grafconcessies.

#GSJ 0797.

#GSJ 0804.

#GSJ

0800. Stukken betreffende de toelating tot plaatsen van 

grafzerken.

0801.

0802-0803.

#GSJ

0793.

#GSJ 0799.

Dossier betreffende de afschaffing van het oud 

kerkhof rond de kerk.

#GSJ

0798.

#GSJ

Stukken betreffende ontgravingen.

0805. Uittreksel uit het nationaliteitsregister van 

Antwerpen inzake de verlening van de 

hoedanigheid van Belg 
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1964-1966. 1 omslag

1950. 1 omslag

1921-1931. 1 omslag

1935. 1 omslag

1931. 1 omslag

1933-1965. 1 pak

1937. 1 omslag

1940. 1 stuk

1937. 1 stuk

0810.

Dossier van briefwisseling met het Nederlands 

consulaat inzake het herverwerven van de 

Nederlandse nationaliteit.

Briefwisseling tussen de gemeente Schoten en de 

gemeente Sint-Job inzake de vraag naar 

inlichtingen aangaande de nationaliteit

Dossier van de Belgische nationaliteitsaanvraag 

0812.

#GSJ

#GSJ 0809.

Brief van de provincie aan de gemeente Sint-Job 

inzake de vraag tot het overmaken van  een 

afschrift van de nationaliteitsverklaringen die 

ontvangen werden in het kader van de Frans-

Belgische overeenkomst van 12 september 1928.

0814.

Briefwisseling aan de gemeente Sint-Job inzake 

problemen met het herverwerven van de 

Nederlandse nationaliteit.

#GSJ

0807. Dossier inzake het bekomen van de Belgische 

Nationaliteit

0811. Stukken betreffende de registratie van 

nationaliteiskeuze.

0813. Missive van de Procureur des konings aan de 

Burgerlijke stand van Sint-Job inzake de 

opschorting van de Frans-Belgische overeenkomst 

van 12 september 1928 aangaande de nationaliteit.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

0808.

0806.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende de verklaring van de 

Belgische Nationaliteit.
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3.2.2 Bevolkingszaken

3.2.2.1 Algemene Bevolkingszaken

1927-1967. 1 omslag

1970-1971. 1 omslag

1974. 1 omslag

3.2.2.2 Bijhouden Bevolkingsgegevens

1. Organisatie van volkstellingen

1900. 1 pak

1970. 1 pak

2 Bijhouden Bevolkingsregister

Indexen van de Bevolkingsregisters.

1847-1970. 8 delen

0820 . 1847-1866.

0821 1867-1880.

0822 . 1881-1890.

0823 . 1891-1900.

0824 . 1911-1920.

0825 . 1931-1947.

1958 . 1948-1960

1959 . 1961-1970

Bevolkingsregisters.

1847-1970. 23 delen

0826 1847-1866.

0827 . 1867-1880.

0828 . 1881-1890.

0829 . 1891-1900.

0830 . 1901-1910 deel 1.

0831 . 1901-1910 deel 2.

Algemene inkomende briefwisseling dienst 

bevolking.

#GSJ

#GSJ

0820-0825.

0815.

#GSJ 0819.

0818.

#GSJ

Dossier van de volkstelling van 1970.

#GSJ 0816. Dossier van het contract inzake de aansluiting bij 

het rijksregister.

#GSJ 0817. Dossier van het aanvullend contract inzake de 

opname van bevolkingsgegevens in het 

rijksregister.

Dossier van de volkstelling van 1900.

0826-0849.#GSJ
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0832 . 1911-1920.

0833 . 1921-1930.

0834 . 1931-1947 deel 1.

0835 . 1931-1947 deel 2.

0836 . 1948-1960 deel 1.

0837 . 1948-1960 deel 2.

0838 . 1948-1960 deel 3.

0839 . 1948-1960 deel 4.

0840 . 1948-1960 deel 5.

0841 . 1961-1970 deel 1.

0842 . 1961-1970 deel 2.

0843 . 1961-1970 deel 3.

0844 . 1961-1970 deel 4.

0845 . 1961-1970 deel 5.

0846 . 1961-1970 deel 6.

0847 . 1961-1970 deel 7.

0848 . 1961-1970 deel 8.

0849 . 1961-1970 deel 9.

1953. 1 stuk

3. Registratie van de bevolkingsbeweging

Registers van Vertrek en Aankomst.

1890-1943. 3 delen

0851 .

0852 .

0853 .

Aankomstregisters.

1945-1970 4 delen

0854 . 1945-1952.

0855 . 1953-1959.

0856 . 1959-1962.

0857 . 1963-1970.

Vertrekregisters.

1945-1980. 4 delen

0858 . 1945-1955.

0859 . 1955-1962.

0860 . 1963-1970.

0861 . 1971-1980.

0858-0861.

1931-1943.

#GSJ

#GSJ 0854-0857.

1890-1903.

1904-1930.

Verslag van de inspectie van de 

bevolkingsregisters.

0851-0853.

#GSJ

0850.#GSJ
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1901-1933,1942-1943. 35 omslagen

0862 . 1901.

0863 . 1902.

0864 . 1903.

0865 . 1904.

0866 . 1905.

0867 . 1906.

0868 . 1907.

0869 . 1908.

0870 . 1909.

0871 . 1910.

0872 . 1911.

0873 . 1912.

0874 . 1913.

0875 . 1914.

0876 . 1915.

0877 . 1916.

0878 . 1917.

0879 . 1918.

0880 . 1919.

0881 . 1920.

0882 . 1921.

0883 . 1922.

0884 . 1923.

0885 . 1924.

0886 . 1925.

0887 . 1926.

0888 . 1927.

0889 . 1928.

0890 . 1929.

0891 . 1930.

0892 . 1931.

0893 . 1932.

0894 . 1933.

0895 . 1942.

0896 . 1943.

1901-1933,1943. 34 omslagen

0897 . 1901.

0898 . 1902.

0899 . 1903.

0900 . 1904.

0901 . 1905.

Berichten van verhuis naar een andere gemeente: 

uitschrijvingen.

#GSJ

#GSJ

0897-0930.

Berichten van verhuis naar een andere gemeente: 

inschrijvingen.

0862-0896.
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0902 . 1906.

0903 . 1907.

0904 . 1908.

0905 . 1909.

0906 . 1910.

0907 . 1911.

0908 . 1912.

0909 . 1913.

0910 . 1914.

0911 . 1915.

0912 . 1916.

0913 . 1917.

0914 . 1918.

0915 . 1919.

0916 . 1920.

0917 . 1921.

0918 . 1922.

0919 . 1923.

0920 . 1924.

0921 . 1925.

0922 . 1926.

0923 . 1927.

0924 . 1928.

0925 . 1929.

0926 . 1930.

0927 . 1931.

0928 . 1932.

0929 . 1933.

0930 . 1943.

1959-1976. 1 omslag

4. Registratie van beroep

1964. 1 deel

5. Aflevering van attesten,reispassen en identiteitskaarten

1952-1976. 2 delen

0933 . 1952-1976.

0934 . 1976.

1956-1981. 1 deel

#GSJ

#GSJ

0935.#GSJ

0931. Staten van woonstverandering binnen de 

gemeente.

0933-0934.

Register van uitgereikte identiteitskaarten aan 

kinderen tot 12 jaar.

Register van uitgereikte identiteitskaarten.

Ambachtsregister.#GSJ 0932.
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1956-1976 1 omslag

1939. 1 stuk

1940-1942. 1 omslag

1940-1941. 1 omslag

1949. 1 omslag

1903-1923. 1 omslag

6. Bijhouden bevolkingsstatistieken

1934-1947. 1 pak

1940-1941, 1958-1959. 1 omslag

1967-1968. 1 omslag

3.2.2.3 Vreemdelingenzaken

1. Bijhouden Vreemdelingenregister

1932-1980. 5 delen

0945 . 1932-1952.

0946 . 1952-1957.

0939. Stukken betreffende de aflevering van 

reistoelatingen in verband met het grensverkeer.

Staten van jaarlijkse statistieken inzake 

Binnenlandse verhuizingen, huwelijksleeftijd, 

doodsoorzaken, bevolkingsevolutie,…

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

arrondissementscomissaris inzake het versturen 

van statistieken aangaande de bevolkingsevolutie.

0942.

0944.

#GSJ 0938.

0941.

#GSJ

#GSJ

0943.

#GSJ

0936. Processen-verbaal van het nazicht van het aantal 

nog in het bezit zijnde identiteitskaartenformulieren.

Dossier van de aanvraag van een collectieve 

reispas naar Scheveningen.

Verklaringen betreffende de aangifte van het  

verlies identiteitskaart en aanvraag nieuwe kaart.

0940.

0945-0948.

#GSJ Verklaringen van behoeftigheid inzake het 

verkrijgen van kosteloze rechtspleging.

Vreemdelingenregisters.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 0937. Verordening van de gemeente Sint-Job aan de 

bevolking inzake de verplichting tot het dragen van 

identiteitskaarten voor kinderen.

Staten van statistieken aangaande de 

bevolkingssamenstelling.

#GSJ

#GSJ
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0947 . 1957-1961.

0948 . 1962-1980.

1953-1970. 1 deel

1943-1966. 1 omslag

1954-1960. 1 omslag

1933,1966-1971. 1 omslag

2. Vreemdelingendossiers

Vreemdelingendossiers.

1934-1966. 34 omslagen

0952 . Baan Cornelis 1949-1951.

0953 . Brandkamp 1950.

0954 . Derovi Maria 1960.

0955 . Elst Petrus 1934-1940.

0956 . Frankenberg François 1950.

0957 . Godrie Johannes 1949-1956.

0958 . Godrie Antonius 1949-1951.

0959 . Gommers Jaak 1949-1953.

0960 . Gross Theresia 1951-1952.

0961 . Hermanowski Jozef 1950.

0962 . Hoffman Ernst 1955.

0963 . Hosewol 1956.

0964 . Jermakowiez Jozefa 1960.

0965 . Lichtwardt Rosemarie 1956.

0966 . Mouws Simon 1952-1966.

0967 . Mirova Helena 1952.

0968 Oslender Barbara 1955.

0969 . Raats Lucas 1944.

0970 . Rauss Wilhelmina 1953.

0971 . Schlesinger Anna 1961.

0972 . Spechtl Norbert 1955-1956.

0973 . Vanderzwaan  Hendrikus 1958-1960.

0974 . Van Gils Antoon 1956.

0975 . Van Kampen Petrus 1966.

0976 . Van Soest Bernardina 1956-1959.

0977 . Van Soest Joannes 1956.

0978 . Van Soest Wilhelmina 1964.

#GSJ

0952-0985.

0951.

0989.

Register van vreemdelingen die een korte tijd (=8-

15 dagen) in de gemeente verblijven.

#GSJ

0949.

Berichten van vertrek van vreemdelingen: 

uitschrijvingen.

Inlichtingenbulletins aangaande vreemdelingen.

#GSJ

#GSJ 0950. Berichten van vertrek van vreemdelingen: 

inschrijvingen.

#GSJ
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0979 Van Soest Wilhelmus 1955.

0980 . Van Sprundel Johannes 1963-1964.

0981 Van Tanen Gerardus 1953.

0982 . Westers Johanna 1962.

0983 . Westers Adriana 1959-1961.

0984 . Westers Johannes 1959.

0985 . Westers Gertruda 1959.

3.Aflevering Verblijfsdocumenten

1940-1968.. 1 omslag

1953-1960. 1 omslag

1948-1975. 1 omslag

3.2.2.4 Militiezaken

1 Nationale Militie

1.1. Samenstelling van de lichtingen

1817-1909. 2 delen

0990 . 1817-1869.

0991 . 1870-1909.

1795-1909. 2 delen

0992 . 1795-1869.

0993 . 1870-1909.

1874-1892. 1 deel

1924-1941. 18 pakken

0995 . 1924.

#GSJ 0990-0991. Inschrijvingsregisters nationale militie.

#GSJ 0992. Indexen van de militieregisters: Alfabetische lijst 

van de ingeschrevenen.

#GSJ 0994. Register van uitgestelden en ontslaagden van 

dienstplicht.

0995-1012. Dossiers betreffende de lichtingen.#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende de aflevering van 

beroepskaarten aan vreemdelingen.

0986.#GSJ

0987.

Stukken betreffende de aflevering van 

identiteitskaarten aan vreemdelingen.

#GSJ

0988. Stukken betreffende vergunningsaanvragen voor 

tewerkstelling van vreemdelingen.
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0996 . 1925.

0997 . 1926.

0998 . 1927.

0999 . 1928.

1000 . 1929.

1001 . 1930.

1002 . 1931.

1003 . 1932.

1004 . 1933.

1005 . 1934.

1006 . 1935.

1007 . 1936.

1008 . 1937.

1009 . 1938.

1010 . 1939.

1011 . 1940.

1012 . 1941.

1938-1956. 1 omslag

1934-1965. 1 omslag

1962. 1 omslag

1935-1941. 1 omslag

1940. 1 omslag

1973. 1 stuk

1.2 Organisatie van militair verlof en wederoproepingen 

1935-1955. 1 omslag

#GSJ 1019.

1013. Briefwisseling met de arrondissementscomissaris 

inzake de aanvragen van uitstel van dienstplicht.

Brief van de verhuis van Theunis naar Rwanda en 

het bijgevolg niet in staat zijn van het vervullen van 

de dienstplicht.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1015.

1017.#GSJ

#GSJ

Briefwisseling betreffende de aanvraag tot 

vroegere oproeping.

Stukken betreffende vrijgestelde militairen.#GSJ

Stukken betreffende de militairen met onbepaald 

verlof.

1014.

1016.

1020. Stukken betreffende wederoproeping van militairen 

in vredestijd.

1018.

Stukken betreffende het bekomen van vrijstelling 

van oproeping.

Dossier  betreffende de aanleg van de werfreserve: 

briefwisseling en staten.

#GSJ
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1937-1976. 1 omslag

1.3 Uitkering van militievergoedingen 

1954-1977. 1 deel

1954-1976. 1 deel

1947,1952-1965. 1 omslag

1939-1966. 1 pak

1.4 Verstrekken van inlichtingen aangaande militie

1935-1960. 1 omslag

1956. 1 stuk

1949-1973. 1 omslag

2.  Burgermilitie

1828. 1 deel

1828. 1 deel

1828. 1 deel

1830-1868. 1 deel

1029.

#GSJ

#GSJ

1022.

Briefwisseling inzake de vraag naar inlichtingen 

over dienstplichtigen.

1023.

Stukken betreffende de goedkeuring en uitbetaling 

van militievergoedingen.

Index rustende schutterij: Alfabetische lijst van de 

de ingeschrevenen.

1026.

Verzamelstaten inzake de aanvraag van 

militievergoedingen.

#GSJ 1024.

#GSJ

Verklaring van militaire dienstplicht van August 

Lenaert.

#GSJ

1028.

#GSJ

#GSJ 1030. Lotingsregister rustende schutterij.

#GSJ 1031. Index burgerwacht: Alfabetische lijst van de de 

ingeschrevenen.

1025.

Register van de uitkering van soldij aan de 

echtgenotes van wederopgeropenen.

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende de opsporing van 

dienstweigeraars en deserteurs.

Register van de uitkering van  militievergoedingen.

1027.

1021.

Inschrijvingsregister rustende schutterij.

#GSJ

55



3.3 Verkiezingszaken

3.3.1 Opmaak en herziening van de kiezerslijsten

1883-1887,1889-1890,1908,1911. 5 delen

1032 . 1932-1934.

1033 . 1933-1935.

1034 . 1966-1968.

1035 . 1969-1971.

1036 . 1970-1972.

1949-1950,1964. 1 omslag

1938. 1 omslag

1 pak

1935-1969. 1 omslag

3.3.2 Organisatie en verloop van de verkiezingen

1926-1970 1 omslag

1 stuk

1936. 1 stuk

1932. 1 omslag

1 omslag

Dossier betreffende de samenstelling van het 

stembureel van de verkiezingen van de 

provincieraad.

1043.#GSJ

#GSJ

#GSJ

1045. Staten van de verdeling van de kiezers over 

burelen.

#GSJ

#GSJ

1914-1972.

Proces-verbalen van de 

gemeenteraadsverkiezingen verzonden aan de 

bestendige deputatie.

1032-1036. Kiezersregisters

#GSJ 1040.

#GSJ 1037.

Stukken betreffende herziening van de 

kiezerslijsten

Staten van kiesonbevoegden.

1039.

Stukken betreffende de samenstelling van het 

stembureel.

1971.

1044.

Dossier van de provincieraadsverkiezingen.

1936,1939.

1041.

#GSJ

Dossier betreffende wijzigingen aan de kiezerslijst

#GSJ

Stukken betreffende de vraag tot inzage van de 

kiezerslijsten. 

#GSJ 1038.

1042.
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1971. 1 stuk

3.3.3 Organisatie en bijhouden van kieszaken in verband met rechtbanken

1883-1887,1889-1890,1908,1911. 9 delen

1047 . 1883.

1048 . 1884.

1049 . 1885.

1050 . 1886.

1051 . 1887.

1052 . 1889.

1053 . 1890.

1054 . 1908.

1055 . 1911.

8 delen

1056 . 1883.

1057 . 1884.

1058 . 1885.

1059 . 1886.

1060 . 1887.

1061 . 1888.

1062 . 1890.

1063 . 1908.

1 omslag

1 pak

3 delen

1 omslag

1949-1950,1964. 4 omslagen

Kieslijsten werkgeversraad: werklieden, 

werkgevers, bedienden.

1056-1063.

1902-1924,1927.

#GSJ 1067.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1046.

1047-1055. Kieslijsten van de Goedemannenraad.

1883-1946.

#GSJ

1950.

#GSJ 1066.

Lijsten voor de loting van de gezworenen voor het 

Hof van Assisen.

Brief van de gemeente Sint-Job aan de 

arrondissementscommissaris betreffende het 

aantal afgeleverde bons voor kosteloos vervoer 

inzake de verkiezingen.

Voorlopige Kieslijsten Goedemannenraad.

1883-1888,1890,1908.

#GSJ 1065. Dossier inzake de herziening van de 

werkrechtersraad.

Kieslijsten Handelsrechtbank.

1950-1955.

#GSJ

1064. Kieslijsten werkrechtersraad.

1068-1071.
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1068 . 1933-1936.

1069 . 1939-1942.

1070 . 1960-1964.

1071 . 1969-1973.

3.4.1 Opmaak Ruimtelijke Plannen

voor 1940. 1 pak

1940. 1 pak

voor 1968. 1 pak

1968. 1 pak

1948-1953. 1 pak

1959-1971. 1 pak

1963. 1 omslag

1949. 1 omslag

1954-1955. 1 omslag

1963-1966. 1 omslag

1974. 1 omslag

1078.

1080. Bijzonder plan van aanleg van de Brugstraat.

Bijzonder plan van aanleg van de Brugstraat 

(herziening).

#GSJ

Algemeen plan van aanleg van de gemeente.

1074.

#GSJ 1073. Algemeen plan van aanleg van de gemeente.

Dossier van de opmaak van een algemeen plan 

van aanleg.

1072.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Algemeen plan van aanleg van de gemeente.

1082.

3.4 Ruimtelijke Ordening

#GSJ 1079.

1077.

1075. Algemeen plan van aanleg van de gemeente.

Stukken betreffende het beëindigen van de toelage 

inzake de opmaak van een algemeen plan van 

aanleg voor geteisterde gemeenten.

#GSJ 1081. Bijzonder plan van aanleg van de 

Brugstraat(herziening).

1076.

Bijzonder plan van aanleg van de Brugstraat 

tussen de Lambrechtslei en de Braakstraat.

#GSJ

Dossier van de opmaak van een algemeen plan 

van aanleg : voorbereidend onderzoek.

#GSJ
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1966. 1 omslag

1972-1974. 1 omslag

3.4.2 Aflevering van stedenbouwkundige attesten

#GSJ 1085-1087.

1948-1971. 3 pakken

1085 . 1948-1958.

1086 . 1959-1969

1087 . 1970-1971

3.4.3 Behandeling bouwvergunningsaanvragen

1937-1942. 1 omslag

#GSJ 1089-1092.

1963-1975. 4 delen

1089 . 1963-1968.

1090 . 1968-1972.

1091 . 1972-1974.

1092 . 1974-1975.

1936-1976.

#GSJ 1093-1096.

1971-1972. 4 pakken

1093 . 1936-1964.

1094 . 1965-1969.

1095 . 1970-1974.

1096 . 1975-1976.

1947-1949. 1 omslag

Verzameldossiers inzake het bekomen van een 

toelating voor kleine verbouwingen.

Verzameldossiers van de aflevering van 

stedenbouwkundige attesten.

1083.

1097. Briefwisseling van E Van Ballaer met de gemeente 

inzake het overmaken van stedenbouwkundig 

advies betreffende de bouwplannen.

Bouw- en verkavelingsvergunningenregisters.

Bijzonder plan van aanleg van Dorpwest.

Bijzonder plan van aanleg van de Kerkhofblok.

#GSJ 1084.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1088. Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake de aanneming van een bouwverordening.

Bouwdossiers.#GSJ M
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3.4.4 Behandeling verkavelingvergunningsaanvragen

1959-1976.

3.4.5 Opsporen van bouwmisdrijven

#GSJ 1098.

1971-1972. 1 omslag

#GSJ 1099-1100.

1971-1972. 2 pakken

1099 . 1956-1971.

1100 . 1971-1976.

3.4.6 Stadsvernieuwing 

1975-1976. 1 omslag

#GSJ 1102.

1936-1974. 1 omslag

3.5.1 Ontwerp en advisering van verkeerssignalisatie

1966. 1 stuk

1967. 1 omslag

M Verkavelingsdossiers.

#GSJ 1104. Briefwisseling van de Rijkslagere school met de 

gemeente inzake verzoek tot het plaatsen van 

signaallampen in de Brugstraat.

1103. Brief van de Rijkslagere school aan de gemeente 

betreffende de vraag tot aanbrenging van een 

zebrapad voor de schoolpoort.

#GSJ

1101.

Briefwisseling inzake het bekomen van een 

bouwpremie.

Briefwisseling tussen de provincie Antwerpen en de 

gemeente Sint-Job inzake de aanstelling van 

technisch personeel voor het opsporen van 

bouwmisdrijven.

#GSJ

#GSJ

Verzameldossier inzake de vaststelling van 

bouwovertredingen.

Briefwisseling van de Staatssecretaris voor 

Ruimtelijke Ordening met de gemeente inzake het 

geven van een gemeentelijk advies op de studie 

van de suburbanisatie ten noord-oosten van 

Antwerpen.

3.5 Mobiliteit
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1971. 1 omslag

1961-1968. 1 omslag

3.5.2 Opmaak aanvullende verkeersreglementering

1972. 1 omslag

1964 1 omslag

1967. 1 omslag

1969. 1 omslag

1969-1970. 1 omslag

1972-1973. 1 omslag

1973-1974. 1 omslag

1974. 1 omslag

1113. Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

voorrang van Rijksweg nr.215.

#GSJ 1114. Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

invoer van een parkeerverbod in de Brugstraat.

#GSJ 1108.

#GSJ

Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

invoer van een parkeerverbod aan één kant van  

de Handelslei.

#GSJ 1111.

Briefwisseling tussen het ministerie van verkeer en 

de gemeente Sint-Job inzake de de invoer van een 

snelheidsbeperking in de Zandstraat en de 

Bergsebaan.

#GSJ

#GSJ 1106.

1109.

#GSJ 1110. Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

plaatsing van verkeerslichten op de Rijkswegen 

nr.215 en 217.

1112.

Aanvullend verkeersreglement betreffende het 

plaatsen van verbodstekens dat de zijberm van de 

Kerklei niet toegankelijk is voor ruiters.

1107.

Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

invoer van een snelheidsbeperking in de Kerklei.

#GSJ Aanvullend verkeersreglement betreffende de 

invoer van een stationeersverbod Oud Geleg

#GSJ

Briefwisseling van de Nationale Belgische 

vereniging voor ruitertoerisme vzw met de 

gemeente Sint-Job aangaande een verzoek tot het 

aanbrengen van wegmarkeringen voor ruiters.

#GSJ 1105. Brief  van de Rijkslagere school betreffende het 

verzoek tot het plaatsen van een knipperlicht aan 

de schoolpoort in de Brugstraat.
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1965. 1 omslag

3.6.1. Beheer van de onroerende goederen

3.6.1.1 Aankoop en verwerving van onroerende goederen

1910. 1 omslag

1937. 1 omslag

1937. 1 omslag

1937. 1 omslag

1937. 1 omslag

1938. 1 omslag

1938. 1 omslag

1121.

#GSJ

Stukken betreffende de verwijdering van terassen 

wegens hinder van het verkeer in de Eikenlei en 

Brechtsebaan.

Dossier betreffende het kosteloos verwerven van 

gronden van  "Domaine de 's Gravenwezel" 

gelegen in de Brugstraat: Inlijving bij de wegenis 

Wijk A: 93d, 134a, 142xl, 143,144,145.

1120.

#GSJ 1115.

3.6 Openbare Werken

1118. Dossier betreffende de verwerving van gronden in 

de Brugstraat en Veldlei voor verbreding van 

Veldlei.

#GSJ

Dossier betreffende de aankoop van grond van het 

Bureel van Weldadigheid voor een perceel 

bouwland: Wijk A nr.207.

#GSJ

#GSJ 1119. Dossier betreffende het kosteloos verwerven van 

gronden van "Domaine de 's Gravenwezel" gelegen 

in de Brugstraat: sectie A 82/2,3.

#GSJ

#GSJ

1122.

1117. Dossier betreffende aankoop van grond van Jan 

Van den Bosch voor de plaatsing van een 

elektriciteitskabine.

Dossier betreffende de verwerving van gronden 

gelegen in de Brugstraat en aanpalende straten.

#GSJ

Dossier betreffende het verwerven van gronden 

gelegen in de Brugstraat door onteigening.

1116.
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1938. 1 omslag

1938-1943. 1 pak

1939. 1 omslag

1959-1964. 1 pak

1960-1969. 1 omslag

1960-1964. 1 omslag

1965. 1 omslag

1966-1967. 1 omslag

1967-1971. 1 pak

1967-1971. 1 pak

1973-1975. 1 pak

1974-1976. 1 omslag

Dossier betreffende de aankoop van gronden in het 

kader van de bouw van klaslokalen voor de 

gemeentelijke jongensschool.

1123.

#GSJ

Dossier betreffende de aankoop van gronden voor 

de oprichting van een waterzuiveringsstation.

1134. Dossier betreffende het kosteloos verwerven van 

grond en wegenis Braakstraat.

1128.

Dossier betreffende het verwerven van gronden 

gelegen in de Hoge Baan door onteigening.

#GSJ

1126.

#GSJ

#GSJ

Dossier betreffende de aankoop van gronden voor 

sociale woningbouw Kleine Landeigendom.

#GSJ

#GSJ

1130.

1131. Dossier betreffende de verwerving van gronden in 

de Kerklei en de Veldstraat .

#GSJ

#GSJ 1133.

#GSJ

#GSJ

Dossier betreffende de verwerving van grond voor 

de gemeentelijke jongensschool.

Dossier betreffende de verwerving van gronden in 

de Bethanielei.

#GSJ Dossier van het kosteloos verwerven van gronden 

in de Bergsebaan, Kerklei en Kaaistraat.

1129. Dossier betreffende de verwerving van grond 

gelegen in de Renlaan.

Dossier betreffende het kosteloos verwerven van 

een grond gelegen op de hoek van Brugstraat met 

de Kerklei: perceel 195a.

#GSJ 1127.

1125.

Dossier betreffende het kosteloos verwerven van 

grond en wegenis verkaveling "de Moskoey".

1132.

1124.
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1975. 1 omslag

1976. 1 omslag

3.6.1.2 Verkoop en desaffectatie van onroerende goederen

1859. 1 stuk

1935-1936. 1 omslag

1936-1938. 1 omslag

1939. 1 omslag

1940. 1 omslag

1963. 1 omslag

1963-1964. 1 omslag

1967. 1 omslag

1970. 1 omslag

Dossier betreffende de verkoop van  grond (wijk A 

nr.205) aan Van Hullebosch.

Dossier betreffende de verkoop van gronden in de 

Veldstraat.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1140.

1135.

1137.

Dossier betreffende de overname van de wegenis 

van de verkaveling "Lochtenberg".

1141.

#GSJ

#GSJ

1142.

1143.

Dossier betreffende de verkoop van grond (wijk A 

nr. 228) aan Van Echelpoel.

Dossier betreffende de verkoop van grond (wijk A 

nr.226) aan Stijnen.

#GSJ

#GSJ

1144.

1145.

Contract tussen de Societe de l'electricité de 

l'Escaut en de gemeente inzake het kosteloos ter 

beschikking stellen van een terrein voor een 

elektrische informatiepost.

1139.

1138.

#GSJ

Dossier betreffende de verkoop van een afgeschaft 

gedeelte weg nr. 4.

#GSJ

Dossier betreffende de verkoop van grond gelegen 

op de Hogeweg-Zandstraat betreffende de 

plaatsing van een omvormingspost door EBES.

#GSJ

1136. Dossier betreffende de aankoop van gronden 

gelegen in de Alfons de Clerckstraat.

#GSJ

Bekendmaking aangaande de verkoop van 

wegoverschotten.

Dossier van een gebiedsruil tussen de gemeente 

en PIDPA aangaande de gronden gelegen 

buurtweg nr.7, 76a, Nieuwstraat.
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1970-1971 1 omslag

1971-1977. 1 omslag

1974. 1 omslag

1974-1976. 1 omslag

1974-1980. 1 omslag

1975. 1 omslag

3.6.1.3. Huren van onroerende goederen

1947-1950. 1 omslag

3.6.1.4 Verhuren van onroerende goederen

1948-1960. 1 pak

1962. 1 stuk

1938. 1 stuk

Brief van de schooldirecteur aan de gemeente 

betreffende de vraag of zijn ouders bij hem in het 

schoolhuis mogen wonen.

1152.

#GSJ

Dossier inzake de huur van een noodpastorij.

#GSJ

1151.

#GSJ

1150.

1155.

1147.

#GSJ

Dossier betreffende de verkoop van gronden 

gelegen in de Veldstraat.

1146.

Dossier betreffende de verkoop van gronden 

Zandbergen aan IGEAN.

Dossier betreffende een kosteloze grondafstand 

aan PIDPA inzake wegoverschotten door 

afschaffing buurtweg nr.7.

1153.

Dossier van een gebiedsruil tussen de gemeente 

en PIDPA voor het bouwen van een watertoren.

Brief van "Fanfare de Ware Vrienden" inzake een 

verzoek tot gebruik van een klaslokaal van de 

gemeentelijke jongensschool.

Dossier aangaande de verpachting van 

braakliggende gronden sectie A nr.207 b aan Frans 

Gijsen en Sectie B 42 a aan Clothilda Roselia 

Bresseleers.

1154.

Dossier betreffende een kosteloze grondafstand 

aan de Nationale Landmij inzake wegoverschotten 

door afschaffing buurtweg nr.7.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1148.

1149.

Dossier betreffende de verkoop van zes percelen 

bouwgrond.

#GSJ
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3.6.1.5 Opmaak Rooi- en onteigeningsplannen

1933-1941. 1 omslag

1936. 1 omslag

1958-1962. 1 omslag

1959. 1 omslag

1959. 1 omslag

1960. 1 omslag

1961-1962. 1 omslag

1965-1971. 1 omslag

1968-1976. 1 omslag

1968. 1 omslag

1963-1973. 1 omslag

3.6.2 Vaststelling van de erelonen in verband met werken

1936-1937. 1 omslag

1940-1960. 1 omslag

#GSJ

#GSJ 1160.

Dossier aangaande de erelonen voor herstel van 

de pastorij: E Van Ballaer.

1168.

1165. Rooi en onteigeningsplan Korte Nieuwstraat.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Briefwisseling van burgers met de gemeente 

inzake het verzoek tot afschaffing van 

servitudewegen.

#GSJ

Rooi-en Bouwlijnplan tussen Hogeweg en Sas 5.

Dossier aangaande de erelonen voor het opmaken 

van rooilijnplannen buurtwegen 1 en 8 : R. Dubois.

#GSJ

1164.

#GSJ 1162.

#GSJ

Rooi-en Bouwlijnplan Hogebaan.

Dossier betreffende het rooi-en onteigeningsplan 

van de Kerklei.

1158.

Dossier betreffende de reservatie van de gronden 

voor de aanleg van de autosnelweg Antwerpen-

Breda E 10.

Rooi-en Bouwlijnplan Kerklei (=buurtweg nr.1).

#GSJ 1161.

#GSJ

Rooi- en onteigeningsplan Zandstraat.

#GSJ 1167.

Rooi-en onteigingsplan Hogebaan.

1166.

1157.

1156.

Rooilijn- en onteigeningsplan Bethanielei.

#GSJ

Dossier betreffende Rooi- en bouwlijnplan 

Hogebaan.

1159.

1163.
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1942. 1 omslag

1944-1948. 1 omslag

1944-1962. 1 omslag

1946. 1 omslag

1966-1970. 1 omslag

1966. 1 omslag

1966. 1 omslag

1966. 1 omslag

1971. 1 omslag

1971. 1 omslag

Dossier aangaande de erelonen voor herstellings- 

en verbouwingswerken aan het gemeentehuis: E 

Van Ballaer.

#GSJ 1175.

Dossier aangaande de erelonen voor het 

verbouwen van de school voor de 

gemeentediensten.

#GSJ

#GSJ 1170.

1176. Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van de ontwaterings- en wegeniswerken 

Bethanielei.

#GSJ

#GSJ

1171.

1174.

Dossier aangaande de erelonen voor de weg-en 

rioleringswerken in de Renlaan, Peter Benoiitlaan, 

Hendrick Conciencelaan, Bergsebaan: E Van 

Ballaer.

Brief van de gemeente aan de provincie inzake het 

overmaken van de lijst van geplande openbare 

werken in de gemeente.

Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van een bijzonder plan van aanleg en advies in 

verband met bouwaanvragen: E Van Ballaer.

#GSJ

#GSJ 1177.

Dossier aangaande de erelonen voor opmaak van 

plannen ter verbouwen van buurtsteenweg 146/1: 

Provinciale Technische Dienst.

Dossier aangaande de erelonen voor het opmaken 

van een ontwerp voor het nieuw gemeentehuis: 

Detiege Pelgrims.

Dossier aangaande de herstellingswerken aan het 

gemeentegebouw Kerklei 2: E Van Ballaer.

#GSJ

#GSJ 1169.

1172.

1178. Dossier aangaande de erelonen voor de aanleg 

van een centrale verwarming in de pastorij.

#GSJ 1173.
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1970. 1 omslag

1967-1972. 1 omslag

1967. 1 omslag

1967. 1 omslag

1967. 1 omslag

1970-1978. 1 omslag

1967. 1 omslag

1967-1973. 1 omslag

1964-1966. 1 omslag

1974. 1 omslag

1973-1974. 1 omslag

Dossier aangaande de erelonen voor de 

wegeniswerken Kleine Landeigendom: J. De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor de 

onderhouds- en verbeteringswerken aan de 

Hogebaan: J. De Graef.

#GSJ

#GSJ 1186. Dossier aangaande de erelonen voor de 

wegeniswerken aan de Hogebaan: J. De Graef.

#GSJ

1180.

#GSJ Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van het rooi-en onteigeningsplan in de Veldstraat: 

J. De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor de 

groenbeplanting Kleine Landeigendom: Marc 

Damen.

#GSJ 1187.

Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van de verharding Kloosterveld.

#GSJ 1188.

Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van het gemeentemagazijn.

#GSJ 1182. Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van de weg- en rioleringswerken in de 

Kerkhofstraat.

#GSJ

1185.

Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van de weg- en rioleringswerken in de Korte 

Nieuwstraat, Braakstraat.

#GSJ

Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van van een nieuw gemeentehuis.

#GSJ

#GSJ

1183.

1190.

1181.

Dossier aangaande de erelonen voor de duiker 

onder het kanaal in de Veldstraat: J. De Graef.

1179.

Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van het algemeen rioleringsplan: J. De Graef.

#GSJ 1184.

1189.
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1968-1969. 1 omslag

1968-1971. 1 omslag

1968-1971. 1 omslag

1973-1974. 1 omslag

1972-1973. 1 omslag

1960-1961. 1 omslag

1968. 1 omslag

1959. 1 omslag

1962. 1 omslag

#GSJ

#GSJ

1194.

Dossier aangaande de erelonen voor de 

wegeniswerken aan de Kerklei en Veldstraat: Leo 

De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor 

buitengewone onderhoudswerken aan buurtweg 

nr.1 (= Kerklei): Leo De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor onderhouds-

en verbeteringswerken aan de Bergsebaan en 

Kerkhofstraat: NV Studiebuereau Puls.

1195.

1198.#GSJ

#GSJ

#GSJ

Dossier aangaande de erelonen voor de plaatsing 

voor het ontwerp van de verbeteringswerken aan 

de Kerklei, Bergsebaan, Peter Benoitlaan: Robert 

De Graef.

1191. Dossier aangaande de erelonen  voor de 

rioleringswerken in de Beukenlei, Handelslei en 

Eikenlei: J. De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor het 

ontwerpen van een pomp- en zuiveringsstation: J. 

De Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor de plaatsing 

van verkeerlichten op het kruispunt Eikenlei-

Brechtsbaan: A. Herelixka.

#GSJ

Dossier aangaande de erelonen voor 

verbeteringswerken aan de Kerklei, Steenweg naar 

's Gravenwezel, Bergsebaan, Peter Benoitlaan, De 

Renlaan, Bethanielei, Zandstraat en 

rioleringswerken in de Hogebaan en Handelslei:  

W. Janssens.

1192.#GSJ

1197.

1193.

1196.

#GSJ

1199.

Dossier aangaande de erelonen voor de 

onderhouds- en verbeteringswerken voor 

verschillende gemeentewegen: NV Studiebuereau 

Puls.

#GSJ
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1959. 1 omslag

1972 1 omslag

1972. 1 omslag

1971-1977. 1 omslag

1969. 1 omslag

1969. 1 omslag

1968. 1 omslag

1965-1969. 1 omslag

1971-1976. 1 omslag

1971. 1 omslag

#GSJ

#GSJ

1207.

Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van een onteigeningsplan: J Bollenlaan, Beukenlei, 

Winkelhaakstraat: A. Van Regenmortel.

#GSJ

#GSJ 1203. Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van een rooi- en onteigeningsplan voor de 

Zandstraat: A. Van Regenmortel.

#GSJ 1208.

1201. Dossier aangaande de erelonen voor de weg-en 

rioleringswerken aan de Eikenlei: E Van Ballaer.

Dossier aangaande de erelonen voor de opmeting 

en berekening van de kosten voor de 

wegeniswerken aan de Kerklei en Veldstraat: J. De 

Graef.

Dossier aangaande de erelonen voor de weg-en 

rioleringswerken aan de Brugstraat: E Van Ballaer.

Dossier aangaande de erelonen voor de weg-en 

rioleringswerken aan de Kerlei Kleine 

Landeigendom: Technisch Bureau Scheers.

Dossier aangaande de erelonen voor het ontwerp 

van de weg-en rioleringswerken Zandstraat: A. Van 

Regenmortel.

#GSJ 1202.

1205.

1200.

Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van rooi-en onteigeningsplannen: Kabouterlaan, 

Brugstraat, Korte Nieuwstraat, Braakstraat, 

Kerkhofstraat, Renlaan, Peter Benoitlaan: A. Van 

Regenmortel.

1206.

#GSJ

#GSJ Dossier aangaande de erelonen voor de opmaak 

van een bijzonder plan van aanleg: IGEAN.

1204.

#GSJ
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3.6.3 Bouwwerken

3.6.3.1 Administratieve gebouwen en gebouwen voor de technische diensten

1. Bouwen en verbouwen

1893. 1 omslag

1940-1941. 1 pak

1949-1960. 1 pak

1967-1970. 1 pak

1968-1976. 1 pak

2. Herstel en onderhoud gebouwen

1960-1965. 1 omslag

3.6.3.2 Schoolgebouwen

1. Bouwen en verbouwen

1924. 1 omslag

1935. 1 omslag

1936-1938. 1 pak

#GSJ

Dossier betreffende de bouw van een nieuw 

gemeentehuis: voorstudie.

Dossier betreffende het bijbouwen van een nieuwe 

klas in de gemeentelijke jongensschool.

#GSJ 1215.

1216. Dossier betreffende de heraanleg van de 

speelplaats.

#GSJ

1213.

Dossier betreffende de bouw van een nieuw 

gemeentehuis.

Dossier betreffende de bouw van een nieuw 

gemeentehuis: voorstudie.

#GSJ

#GSJ

Dossier betreffende hoogdringende verbouwings 

en herstellingswerken aan het oud gemeentehuis

1209.

#GSJ 1214.

1217.

#GSJ 1211.

1210.

Dossier betreffende de oprichting van een 

gemeentemagazijn.

#GSJ

Dossier betreffende de bouw van een nieuw 

gemeentehuis.

Dossier betreffende de bouw van een nieuwe 

gaanderij.

#GSJ 1212.
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1955-1969. 1 pak

1956-1962. 1 pak

1962 1 pak

1971-1972. 1 pak

2. Herstel en onderhoud  gebouwen

1923-1924. 1 omslag

1935. 1 omslag

1940-1965. 1 pak

1941-1962. 1 omslag

1945-1968 1 pak

1955-1962. 1 pak

1955-1957. 1 pak

1226.

Stukken betreffende onderhoudswerken aan de 

gemeentelijke jongensschool

#GSJ 1228.

1224.

1221. Dossier betreffende de tijdelijke inrichting van twee 

schoollokalen  van de gemeentelijke jongensschool 

voor de gemeentelijke diensten.

#GSJ

Dossier betreffende de levering en plaatsing van 

een betonnen afsluiting in de gemeentelijke 

jongensschool.

Dossier betreffende uitgevoerde herstellingswerken 

aan de jongensschool ten gevolge van 

oorlogsschade.

#GSJ

Dossier betreffende het leveren en plaatsen van 

gasverwarming in de gemeentelijke jongensschool.

Dossier betreffende verbeterings en 

onderhoudswerken van de onderwijzerswoning.

#GSJ

#GSJ 1220.

1219.

#GSJ

Dossier betreffende de bouw van een 5de klas en 

herstellingswerken aan de gemeentelijke 

jongensschool.

1223. Dossier betreffende schilderwerken aan de 

gemeentelijke jongensschool.

#GSJ

1218.

Stukken betreffende kleine herstellingswerken aan 

de gemeentelijke meisjesschool.

#GSJ

#GSJ 1225. Stukken betreffende de goedkeuring van kleine 

onderhoudswerken aan de gemeentelijke 

jongensschool.

1227.

Stukken betreffende kleine herstellingswerken aan 

de gemeentelijke jongensschool.

#GSJ

1222.

#GSJ
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3.6.3.3 Gebouwen voor de eredienst

1. Bouwen en verbouwen gebouwen

1941-1945. 1 pak

1971-1973. 1 pak

2. Herstel en onderhoud gebouwen

1905-1908. 1 omslag

1913-1914. 1 omslag

1927. 1 omslag

1940-1961. 1 pak

1908-1923. 1 omslag

1950. 1 omslag

1231. Dossier betreffende herstellingswerken en het 

terug in bewoonbaarheid stellen van een deel van 

de pastorij.

Dossier betreffende de wederopbouw van de 

parochiekerk Heilige-Man-Job.

#GSJ

1234. Dossier betreffende herstellingswerken aan de 

pastorij ten gevolge oorlogsschade.

#GSJ

1236.

#GSJ

Briefwisseling van de provincie met de gemeente 

inzake de vervanging van de kerkklok.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1233.

1230. Dossier betreffende de aanleg van een centrale 

verwarming in de pastorij.

1229.

Nota betreffende de herstellingswerken aan de 

pastorij inzake de vraag van een grotere 

tussenkomst van de hogere overheid.

1235. Dossier betreffende herstellingswerken aan de 

kerk Heilige-Man-Job.

Dossier betreffende herstellingswerken van de 

pastorij.

#GSJ

1232.

#GSJ
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3.6.4 Wegenwerken

3.6.4.1 Aanleg Wegen

1902-1904. 1 omslag

1933-1944. 1 omslag

1936-1949. 1 pak

1937. 1 omslag

1939-1941. 1 omslag

1942-1946. 1 pak

1955-1956. 1 omslag

1960. 1 pak

1960. 1 pak

1960-1961. 1 pak

1960. 1 pak

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Veldstraat.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1245.

Dossier van een nieuwe raming  van de weg-en 

rioleringswerken aan buurtweg 146/1.

#GSJ 1243.

1246. Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Renlaan.

#GSJ

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Kerkelei: verbeteringswerken.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Steenweg: bestratingswerken.

1240.

1241. Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Braakstraat en Kortenieuwstraat: 

bestratingswerken.

#GSJ 1242.

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Peter Benoitlaan.

1247.

1244.#GSJ

#GSJ

#GSJ 1237.

Stukken betreffende toelage voor de heraanleg van 

buurtweg nr.2.

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Kerklei (buurtwerg nr.1).

1238. Dossier betreffende de aanleg van een 

verbindingsweg tussen Brecht,Sint-Job en Sint-

Anthonius.

#GSJ

Dossier van de weg-en rioleringswerken  aan 

buurtweg 146/1: verbeteringswerken aan de 

steenweg (niet uitgevoerd wegens de oorlog).

1239.

#GSJ
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1960-1962. 1 pak

1960-1962. 1 pak

1960. 1 pak

1960. 1 pak

1960-1962. 1 pak

1961-1962. 1 pak

1962. 1 pak

1962-1972. 1 pak

1965. 1 omslag

1966. 1 omslag

1966-1973. 1 omslag

1966-1970. 1 pak

Dossier van weg- en rioleringswerken aan de 

Bethaniëlei, Zandstraat, Hogebaan en Johan 

Bollenlaan: verbeteringswerken.

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Johan Bollenlaan: verbeteringswerken: aanleg 

nieuw wegdek.

Dossier betreffende de verbreding van de 

Brugstraat.

#GSJ

1254.

Dossier betreffende Rijksweg nr.215.

#GSJ

#GSJ 1257.

1250.

1259. Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Bethaniëlei: omwaterings- en wegeniswerken.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Peter Benoitlaan.

1249.

1251. Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Zandstraat.

1253.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Kerkelei en de Veldstraat.

Dossier van weg-en rioleringswerken aan de 

Hogebaan.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1252.

1258.

1248.

#GSJ 1255.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Hogebaan.

#GSJ Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Bethaniëlei.

#GSJ

#GSJ

1256. Briefwisseling van de gemeente met de provincie 

inzake de aanleg van het voetpad in de Brugstraat.

75



1966-1972. 1 pak

1967-1970. 1 pak

1967-1975. 1 pak

1968-1973. 1 pak

1968. 1 omslag

1970. 1 omslag

1971. 1 omslag

1971-1973. 1 pak

1972-1974. 1 pak

1973-1974. 1 pak

1973-1976. 1 pak

1265.

1267.#GSJ

#GSJ

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Braakstraat, e.a. : verbeteringswerken: aanleg 

nieuw wegdek.

#GSJ

#GSJ 1260. Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Renlaan en de Peter Benoitlaan.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Brugstraat.

#GSJ

Dossier van de weg- en rioleringswerken aan de 

Hendrick Consciencelaan en een deel van de 

Bergse Baan.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Zandstraat: verbeteringswerken: aanleg nieuw 

wegdek.

1269.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Bergsebaan, Kerkhofstraat, e.a.: 

verbeteringswerken: aanleg nieuw wegdek.

#GSJ 1264.

Dossier betreffende aanleg van de verkaveling 

Kloosterveld en verbreding van buurtweg 13 en 14.

#GSJ 1262.

#GSJ

#GSJ 1263.

1270.

Dossier betreffende verbeterings en 

rioleringswerken aan Rijksweg nr.217/Beukenlei.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Hogebaan en de Hogeweg (niet uitgevoerd).

#GSJ

#GSJ

1266.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Brugstraat: onderhouds en verbeteringswerken 

Hogebaan.

1268.

Dossier van de weg-en rioleringswerken aan de 

Albertdreef: verbeteringswerken: aanleg nieuw 

wegdek.

1261.
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1968-1977. 1 pak

1968-1977. 1 pak

1970-1976. 1 pak

3.6.4.2 Herstel en onderhoud wegen

1957-1962. 1 omslag

1959-1960. 1 omslag

1861. 1 stuk

1910. 1 omslag

1920. 1 omslag

1921,1941-1975. 24 pakken

1279 . 1921.

1280 . 1940.

1281 . 1941.

1282 . 1942.

1283 . 1943.

1284 . 1945.

1285 . 1946.

1286 . 1948.

1287 . 1949.

1288 . 1950.

1289 . 1951.

#GSJ

#GSJ 1273.

1279-1301.

Rekening van ontvangsten en uitgaven inzake het 

onderhoud van buurtwegen.

Dossier van de onderhoudswerken van de 

buurtwegen van groot verkeer.

1275. Briefwisseling inzake de slechte toestand van de 

Rijksweg Brasschaat-Sint-Job.

1271. Dossier van de aanleg van de verkaveling Kerklei: 

H Dunantlei, E. Cavellaan, e.a.

#GSJ 1272. Dossier van de aanleg van de verkaveling 

Lochtenberg: Vorsenkwaak.

Dossier van de aanleg van de verkaveling 

Kloosterveld/Bisdom Mechelen: Lochtenbergplein, 

Platanendreef, Kastanjelaan e.a.

#GSJ

#GSJ 1274.

1276.

#GSJ

Klachtenbriefwisseling inzake het onderhoud van 

de wegenis.

#GSJ 1277.

1278. Dossier betreffende de goedkeuring van de 

herstelling van de steenwegen.

#GSJ

#GSJ

Dossiers van de onderhoudswerken aan de 

buurtwegen.
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1290 . 1952.

1291 . 1953.

1292 . 1954.

1293 . 1955.

1294 . 1957-1959.

1295 . 1960.

1296 . 1962.

1297 . 1963.

1298 . 1964.

1299 . 1965.

1300 . 1966.

1301 . 1967-1975.

1945-1947. 1 omslag

1946-1949. 1 omslag

1956. 1 omslag

1959. 1 pak

1973. 1 stuk

1961-1962. 1 omslag

1970. 1 omslag

1940-1943. 1 omslag

1955-1974. 1 pak

Briefwisseling inzake het vellen van bomen in het 

kader van wegeniswerken buurtweg nr.217.

1307.

#GSJ

1308.

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende onderhoudswerken aan 

verschillende wegen.

Briefwisseling inzake het vellen van bomen op de 

Rijksweg Brasschaat-Sint-Job.

Dossier betreffende de herstelling van 

verschillende wegen ten gevolge van 

oorlogsschade.

#GSJ

Dossier betreffende het sneeuw en ijzelvrij houden 

van de wegen op vraag van de Duitsers.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1304.

Stukken betreffende de levering van materialen 

voor onderhoudswerken aan de wegen.

1309.

1310.

1306.

1303.

#GSJ

1302. Dossier betreffende de herstelling van 

verschillende wegen ten gevolge van vorstschade.

1305. Dossier van de onderhoudswerken aan de Kerklei 

(buurtweg nr.1).

Dossier van de onderhoudswerken aan de 

Lenteweg: aanbrengen voorlopige verharding.

#GSJ
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1963. 1 omslag

3.6.5.Openbaar Vervoerswerken

1907-1909. 1 pak

1957-1970. 1 omslag

3.6.6 Waterloopwerken

3.6.6.1 Beheer van waterlopen

1960. 1 stuk

1969. 1 pak

1957-1958. 1 omslag

1973-1974. 1 omslag

1956-1974. 1 omslag

1963. 1 pak

1967. 1 omslag

#GSJ

Briefwisseling inzake de afhandeling van  

aanvragen van particulieren voor de overwelving 

van waterlopen.

#GSJ

Lijst met de punten van oorsprong van de 

verschillende waterlopen.

#GSJ 1311.

Bouwtekening inzake de aanleg van een 

buurtspoorweg van Schoten naar  Brecht over Sint-

Job-in-'t-Goor.

#GSJ

Dossier betreffende de toelating verleend aan NV 

Distrigaz voor de kruising van waterlopen in het 

kader van de aanleg van een aardgasleiding 

Zanhoven Antwerpen.

Aankoopdossier inzake de bestelling van 

porfiersteen.

Dossier betreffende wederrechtelijke kunstwerken 

onbevaarbare waterlopen.

1314.

1316.

#GSJ

#GSJ 1320.

1319.

Dossier betreffende de classificatie van waterlopen 

3 16 2 en 3 16 21 in categorie nr.2.

Plattegrond van de waterlopen.

1318.

1317.

1313.

1312.

#GSJ

Dossier betreffende de toelating verleend aan 

PIDPA voor de kruising van waterlopen 3 11 6  en 

3 11 61 met een waterleiding.

#GSJ

1315.

#GSJ

Stukken betreffende de oprichting van bushaltes 

en schuilhuisjes.

#GSJ
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1972-1973. 1 omslag

1975. 1 omslag

1976. 1 omslag

1944-1959. 1 pak

1909. 1 stuk

3.6.6.2 Aanleg van waterlopen

1942-1943. 1 omslag

1943. 1 omslag

1967-1972. 1 pak

1966-1967. 1 omslag

1975. 1 omslag

1330.

#GSJ

Dossier betreffende de overwelving van een deel 

van de waterloop nr. 3 11 61: Lochtenbergsebeek.

#GSJ

#GSJ 1325.

Dossier betreffende de overwelving van een deel 

van de waterloop nr. 3 16 2: Koeibeek.

#GSJ

#GSJ

Collegebesluit betreffende de goedkeuring van de 

aanleg van een waterleiding van het pensionaat 

van de Franciscanessen naar de vaart.

Dossier betreffende de toelating verleend aan 

PIDPA voor de kruising van de waterloop 3 16 2 

met een waterleiding.

Dossier betreffende de verlegging van waterloop 

nr.13.

#GSJ

Dossier betreffende verlegging en overwelving van 

de waterlopen 3 11 6 en 3 11 61.

#GSJ 1326.

1322.

1327. Dossier betreffende de verlegging van waterloop nr 

11 en gedeeltelijk verleggen en overwelven van het 

Klein Schijn.

1323. Dossier betreffende de toelating verleend aan 

PIDPA voor de kruising van de waterloop 3 11 61 

met een waterleiding.

#GSJ 1329.

Dossier betreffende de vergunning verleend aan 

meneer de Clercq tot plaatsing van een duiker.

1324.

#GSJ 1321. Dossier betreffende de toelating verleend aan Air 

Liquide voor de kruising van waterlopen in het 

kader van de aanleg van een zuurstofdrukleiding 

van Antwerpen naar Olen.

#GSJ 1328.
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1968. 1 omslag

1973. 1 pak

1967-1973. 1 pak

1906-1907. 1 omslag

1959-1976. 1 omslag

3.6.6.3 Onderhoud van waterlopen

1957. 1 omslag

1960-1968. 9 omslagen

1337 . 1960.

1338 . 1961.

1339 . 1962.

1340 . 1963.

1341 . 1964.

1342 . 1965.

1343 . 1966.

1344 . 1967.

1345 . 1968.

1956-1974. 1 pak

#GSJ

#GSJ

1331.

1335.

Dossier betreffende de aansluiting van een 

afvoerleiding op de duiker Sluis 5 van het Kanaal 

Dessel-Schoten.

1333.

Dossier inzake de heropbouw van de brug Sluis 5.

Dossier van de bouw van een brug over waterloop 

nr. 2: Laarsche beek.

#GSJ 1346. Dossier betreffende het niet onderhouden van de 

grachten van de Cambeenlei door de bewoners en 

verzoek aan de gemeente een einde aan deze 

situatie te stellen.

Contract tussen Sint-Job en de gemeenten 's 

Gravenwezel, Schoten en Brasschaat aangaande 

de ruiming van grenswaterlopen.

Bouwtekeningen betreffende het plaatsen van 

duikers aan waterloop nr. 3 11 6: 

Zandblokkenbeek.

Dossier betreffende de creatie van een 

omleidingskanaal van Oelegem tot Zandvliet: tracé 

over Sint-Job.

#GSJ 1332.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1337-1345. Klachtenbriefwisseling inzake de ruiming van 

waterlopen.

1334.

1336.

#GSJ
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1940-1959. 1 pak

1947-1976. 1 pak

1968. 1 pak

1913-1960. 1 omslag

1941-1961. 1 omslag

3.6.7.Verkeerssignalisatiewerken

1967. 1 omslag

1968-1972. 1 omslag

1958-1973. 1 omslag

1974. 1 stuk

1956. 1 omslag

1970. 1 omslag

1352.

1348. Dossier betreffende de herstelling van de duikers 

ten gevolge van oorlogsschade.

#GSJ 1353. Dossier betreffende de plaatsing van 

verkeerslichten op de kruispunten Eikenlei-

Brechtsbaan en Handelslei-Beukenlei.

Stukken betreffende onderhoudswerken aan de 

Antitankgracht.

#GSJ

Dossier betreffende de reiniging van de duiker van 

de Antitankgracht.

Dossier betreffende de plaatsing van een 

knipperlicht op de kruising van de Handelslei en de 

Brechtsebaan.

1351.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1355. Brief van de Zwanfabriek met de gemeente 

betreffende de vraag tot herschildering van het 

zebrapad aan de Eikenlei.

Stukken betreffende de ruiming van waterlopen.

#GSJ 1349.

#GSJ

Omzendbrieven van de provincie betreffende de 

plaatsing en wegneming van de dooibarelen.

1350. Stukken betreffende onderhoudswerken aan het 

kanaal Dessel Schoten.

#GSJ

1347.

1354. Stukken betreffende de aanbrenging van 

wegmarkeringen en levering van verkeersborden.

#GSJ

#GSJ 1356.

1357. Aankoopdossier van straatnaamborden.
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1955-1969. 1 omslag

3.6.8 Nutsleidingswerken

3.6.8.1 Rioleringswerken

Rioleringsplannen.

1967-1974. 4 pakken

1359 . 1967.

1360 . 1968.

1361 . 1972.

1362 . 1974.

1967-1974. 1 pak

1967. 1 omslag

1960-1967. 1 omslag

1961. 1 omslag

1968-1976. 1 omslag

1973. 1 pak

1973-1974. 1 pak

1969-1976. 1 omslag

1365. Briefwisseling inzake de aansluiting van 

particulieren en bedrijven op het rioleringsnet.

1364.

1368.

1359-1362.

#GSJ

Dossier betreffende rioleringswerken  aan de 

Veldstraat: Bouw van een afvoerleiding onder het 

Kempisch Kanaal.

Briefwisseling van de gemeente Sint-Job met de 

provincie Antwerpen inzake de toestand van de 

riolering.

Dossier betreffende rioleringswerken aan de 

Kabouterbaan: demping van de gracht en 

vervanging door rioolbuizen.

1367. Dossier betreffende rioleringswerken aan de 

Beukenlei, Eikenlei en Handelslei.

#GSJ

#GSJ 1369.

#GSJ

1358.

#GSJ 1363.

Stukken betreffende de aankoop van 

huisnummers.

Dossier inzake het algemeen rioleringsplan: 

wijzigingen en toelichtsnota's.

#GSJ 1370. Stukken betreffende de reiniging van riolering en 

straatkolken.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1366. Dossier betreffende rioleringswerken aan de 

Handelslei.

#GSJ
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3.6.8.2 Waterwerken

1972. 1 pak

1956-1965. 1 pak

1966. 1 omslag

1957-1961. 1 pak

1961. 1 stuk

1965-1969. 1 pak

1970-1972. 1 pak

1972. 1 pak

1973. 1 pak

1974. 1 pak

1975. 1 pak

1376.

#GSJ 1372. Dossier van briefwisseling tussen de gemeente en 

PIDPA inzake de realisatie van een 

waterleidingsnet.

#GSJ

1381.

#GSJ

1380.

#GSJ 1377.

#GSJ

#GSJ

Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Sparrenlaan.

#GSJ

#GSJ

Brief van PIDPA aan de gemeente inzake de 

goedkeuring van de inplanting van de watertoren 

voor het waterleidingsnet.

1374.

1379. Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Noorderveld.

1378. Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Koningin Elisabethlei.

Dossier van de aanleg- en uitbreiding van het 

waterleidingsnet.

Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Bosschaertlaan, Larkendreef, 

Eendrachtstraat.

1375.

#GSJ 1371.

Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Bethanielei.

#GSJ Contract tussen de gemeente en PIDPA inzake het 

uitbouwen van een drinkwatervoorzieningsnet.

#GSJ

Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet.

Grondplannen van het waterleidingsnet.

1373.
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1976. 1 pak

1960-1972. 1 pak

3.6.8.3 Elektriciteitswerken

1936. 1 omslag

1928-1958. 1 omslag

1935-1970. 1 omslag

1937-1953. 1 omslag

1960. 1 pak

1962. 1 pak

1963. 1 pak

1964-1966. 1 pak

1968-1969. 1 pak

#GSJ

#GSJ

Dossier van de aanleg van een hoogspanningslijn 

70 kv van Sint-Job naar Kalmthout.

#GSJ

#GSJ

Dossier van de aanleg van een hoogspanningslijn 

70 kv van Sint-Job naar Schoten.

Dossier van de uitbreiding van het 

hoogspanningsnet: Sint-Job-'s Gravenwezel.

Grondplan van het elektriciteitsnet.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende contracten inzake het 

waterbedelingsabonnement.

1382. Dossier van de uitbreiding van het 

waterleidingsnet: Hendrick Consciencelaan.

1391.

1392.

1384.

1385.

#GSJ 1386. Briefwisseling tussen de elektriciteitsmaatschappij 

en de gemeente inzake de aanpassing van de 

tarieven.

1389.

1383.

1390.

Contract tussen de Soceité Électricité d'Escaut en 

de gemeente inzake de levering van elektriciteit.

Stukken betreffende de oprichting en plaatsing van 

omvorming- en distributieposten.

#GSJ 1387.

Dossier van de uitbreiding van het 

laaghoogspanning en seinleiding Sint-Job - Brecht.

#GSJ 1388. Dossier van de uitbreiding van het 

hoogspanningsnet:  afwikkeling lijn Merksem-

Beerse naar een transformatiestation in Sint-Job.
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1932-1972. 6 pakken

1393 . 1932-1939.

1394 . 1940-1949.

1395 . 1950-1959.

1396 . 1960-1964.

1397 . 1965-1969.

1398 . 1970-1972.

1972. 1 omslag

1972. 1 pak

1973-1974. 1 pak

1974. 1 pak

1974. 1 pak

1975-1976. 1 pak

1975. 1 omslag

1937-1945. 1 omslag

Dossier van de aanleg en uitbreiding van het 

elektriciteitsnet: Plantanendreef.

#GSJ 1405. Dossier betreffende de goedkeuring van aanleg 

van een elektrische kabel door de NV Zwan aan 

rijksweg nr.215.

Dossier van de uitbreiding van het elektriciteitsnet: 

wijk Kloosterveld.

#GSJ 1393-1398.

#GSJ 1399.

#GSJ

1400.

Dossier van de uitbreiding van de 

hoogspanningsleiding: Mieksebaan, Sint-Job-

Steenweg.

1406.

1404.

Dossier van de uitbreiding van het elektriciteitsnet 

Sint-Job, Schilde en Brecht: verbinding 

schakelstation met de de elektriciteitscabine in het 

centrum.

#GSJ

Dossier van de uitbreiding van het elektriciteitsnet: 

seinnet van schakelpost Botermelk tot post 4.

#GSJ

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

Elektriciteitsmaatschappij der Schelde inzake de 

aansluitingsaanvragen van inwoners op het 

elektriciteitsnet.

1403.

1401.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1402.

Verzameldossiers van aanleg en uitbreiding van 

het elektriciteitsnet: aansluitingen.

Dossier van de aanleg en uitbreiding van het 

elektriciteitsnet: luchtnet Vaartdijk, Hendrick 

Consciencelaan.
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3.6.8.4 Gaswerken

1921. 1 omslag

1937-1964. 1 omslag

1968. 1 omslag

1938-1949. 1 omslag

1955. 1 omslag

1967. 1 stuk

1968-1973. 1 omslag

1972. 1 omslag

1968-1969. 1 pak

1971. 1 omslag

Contract tussen de gemeente en de Imperial 

Continental Gas Association inzake de levering van 

gas.

1407.

1415. Dossier inzake de plaatsing van een regelinstallatie 

in de Handelslei.

#GSJ

Dossier inzake de plaatsing van een regelinstallatie  

aan Vaartdijk Sluis 4.

#GSJ 1412.

#GSJ 1416.

Dossier aangaande de overgang van de 

gemeentegebouwen op aardgas.

#GSJ 1413.

#GSJ

#GSJ

Brief van de gemeente aan IGAO inzake het 

verzoek de rekeningen voor het gasverbruik van de 

jongensschool ineens over te maken aan de 

gemeente wegens afschaffing van de school.

Rekeningen inzake het gewaarborgd Gasverbruik: 

De Renlaan, Peter Benoitlaan.

1414.

#GSJ

#GSJ 1410. Rekeningen inzake de aankoop van gas voor de 

gemeentelijke jongensschool.

1408. Briefwisseling tussen AGRIM en de gemeente 

inzake de aanpassing van de gastarieven.

#GSJ

#GSJ

1409.

1411.

Brief van de gemeente aan het gemeentekrediet 

betreffende het overmaken van het collegebesluit 

inzake de betaling van facturen voor gasverbruik.

Rekeningen inzake de aankoop van gas voor de 

aangenomen meisjesschool.

87



1947-1976. 6 pakken

1417 . 1947-1959.

1418 . 1960-1964.

1419 . 1965-1968.

1420 . 1969-1971.

1421 . 1972-1974.

1422 . 1975-1976.

1967-1972. 1 pak

1972-1973. 1 pak

3.6.8.5 Teledistributiewerken

1972. 1 omslag

1956-1973. 1 omslag

1972. 1 omslag

1970. 1 omslag

1971. 1 omslag

1972-1975. 3 pakken

1954-1973. 18 omslagen

1431 . 1954.

#GSJ 1425.

#GSJ

#GSJ

Verzameldossiers inzake de uitbreiding van het 

gasnet: aansluitingen.

Dossier inzake de aanleg van een aardgasleiding 

van Zandhoven naar Antwerpen.

1417-1422.

#GSJ 1427.

#GSJ

#GSJ Dossier van de plaatsing van PVC-buizen E10 door 

RTT.

Dossier betreffende de aansluiting van het huis van 

de werkleider op het telefoonnet.

Dossier van de aanleg van een distributienet.

1429.

1428.

#GSJ 1424. Dossier betreffende de aanleg van een 

gasvervoersinstallatie van Antwerpen naar Olen 

door Air Liquide.

Contract met de regie voor telegrafie en telefoon 

inzake het telefoonabonnement.

#GSJ 1423.

Dossier van de omvorming van de inleiding Sas 4 

Sashuis-Ebeslaan.

Dossier betreffende de aansluiting van het huis van 

de veldwachter op het telefoonnet.

1430.

#GSJ

1431-1448. Verzameldossiers van de uitbreiding van het 

telefoonnet: aansluitingen.

1426.

#GSJ
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1432 . 1955.

1433 . 1956.

1434 . 1957.

1435 . 1959.

1436 . 1960.

1437 . 1961.

1438 . 1962.

1439 . 1963.

1440 . 1964.

1441 . 1965.

1442 . 1966.

1443 . 1967.

1444 . 1968.

1445 . 1970.

1446 . 1971.

1447 . 1972.

1448 . 1973.

1960. 1 omslag

1965. 1 omslag

1966. 1 omslag

1975. 1 omslag

1975. 1 omslag

1976. 1 omslag

1961-1971. 1 omslag

#GSJ Verzameldossier inzake diverse werken aan het 

telefoonnet.

Dossier inzake de uitbreiding van het telefoonnet: 

Braakstraat, Bergsebaan.

#GSJ 1453.

Dossier inzake de uitbreiding van het telefoonnet: 

Durentijdlei en St Jobsteenweg.

Dossier inzake de uitbreiding van het telefoonnet: 

Brugstraat.

#GSJ

1454.#GSJ

Dossier inzake de plaatsing van telefoonkabels in 

de Bollenlaan,Cambeenlei en Beukenlei.

Dossier inzake de uitbreiding van het telefoonnet: 

De Renlaan, Kapelweg en Astridlaan.

#GSJ 1451.

1450.

#GSJ

1455.

1449.

#GSJ 1452. Dossier inzake de uitbreiding van het telefoonnet: 

Kloosterveld.
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3.6.8.6 Straatverlichtingswerken

1. Gasverlichting

1949-1951. 1 stuk

1934-1949. 2 pakken

1457 . 1934-1947.

1458 . 1947-1949.

1935-1939. 1 omslag

1935-1948. 1 omslag

1942. 1 stuk

1949-1951. 1 omslag

2. Elektrische verlichting

1952-1969. 1 omslag

1963. 1 omslag

#GSJ

1461.

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

Antwerpse regionale gasbedeling intercommunale 

maatschappij (= AGRIM) inzake de plaatsing van 

lichtpunten.

#GSJ 1460.

Brief van de gemeente aan de Antwerpse 

Gasmaatschappij inzake het verzoek om Jaak 

Schepens terug aan te stellen als gasontsteker en 

gasdover voor de straatverlichting.

1456.

Rekeningen voor het onderhoud van de openbare 

gasverlichting.

1459.#GSJ

#GSJ

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

Antwerpse regionale  gasbedeling intercommunale 

maatschappij (= AGRIM) inzake het ontsteken van 

de gasverlichting.

#GSJ

Brief van AGRIM aan de gemeente inzake het ter 

kennis geven van de wegname van zesentwintig 

kandelabers.

#GSJ 1462.

#GSJ 1464. Briefwisseling tussen de Intercommunale 

maatschappij voor elektriciteitsbedeling van de 

Nete en de gemeente inzake het aanbrengen van 

feestverlichting.

1457-1458.

#GSJ 1463. Klachtenbriefwisseling inzake de straatverlichting.

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

Antwerpse Gasmaatschappij  inzake het verzoek 

tot verwijdering  van de openbare Gasverlichting 

wegens de overstap naar Elektrische verlichting.
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1954-1955. 1 omslag

1958. 1 omslag

1959,1962-1964,1967-1968,1970-1972,1976. 10 omslagen

1467 . 1959.

1468 . 1962.

1469 . 1963.

1470 . 1964.

1471 . 1967.

1472 . 1968.

1473 . 1970.

1474 . 1971.

1475 . 1972.

1476 . 1976

1970. 1 omslag

3.6.9 Groenwerken

3.6.9.1 Aanleg parken en plantsoenen

na 1911. 1 omslag

na 1911. 1 omslag

1909-1911. 1 omslag

1911. 1 omslag

#GSJ

Verzameldossier inzake de uitbreiding van het 

verlichtingsnet: Handelslei, Brugstraat.

#GSJ

Dossier inzake de uitbreiding van het 

verlichtingsnet: Albertdreef.

1477.

1466.

#GSJ 1465.

Dossier inzake de wegname en aanpassing van de 

openbare verlichtingsinstallaties door de aanleg 

van de autosnelweg E10.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1479. Plattegrond van het kerkhof.

Dossier betreffende de aanleg van een nieuw 

kerkhof.

1480.

#GSJ 1467-1476. Verzameldossiers inzake de uitbreiding van het 

verlichtingsnet.

#GSJ 1478. Plattegrond van het kerkhof.

1481. Dossier van de herbouwing van de afsluitingsmuur 

van het oud kerkhof en de oprichting van een 

dodenhuis op het nieuw kerkhof.
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1966. 1 stuk

3.6.9.2 Onderhoud bermen en plantsoenen

1970-1973. 1 omslag

1972-1978. 1 pak

3.7 Milieu

3.7.1 Afvalbeheer

3.7.1.1 Beheer van stortplaatsen en containerparken

1960. 1 stuk

1969. 1 omslag

1972. 1 omslag

3.7.1.2 Organisatie van de huisvuilophaling en reiniging van afvalputten

1970. 1 pak

1958-1976. 1 pak

1970-1976. 6 omslagen

1490 . 1970.

1491 . 1972.

Dossier betreffende de vervanging van bomen in 

de Bethanielei, De Renlaan en de Veldstraat.

1484. Dossier betreffende de aanplantingen in de wijk 

van de kleine Landeigendom.

Klachtenbriefwisseling van de inwoners van Sint-

Job met de gemeente inzake de huisvuilophaling.

#GSJ

#GSJ 1482.

#GSJ

1489.

Nota betreffende de aansluiting van het kerkhof op 

de waterleiding.

#GSJ

Briefwisseling van de gemeente sint-job met de 

provincie antwerpen inzake het zoeken naar een 

oplossing voor de problematiek van stortplaatsen

Aankoopdossiers van vuilniszakken voor de 

huisvuilophaling.

1483.

1488.

#GSJ

1485. Brief van de provincie aan de gemeente inzake het 

sluiten van de stortplaats achter de Renlaan.

#GSJ 1486.

#GSJ

#GSJ

Briefwisseling inzake de medewerking van de 

gemeente Sint-Job aan het planologisch onderzoek 

inzake stortplaatsen,

1490-1495.

1487.

Huisvuilophalingsplan.

#GSJ
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1492 . 1973.

1493 . 1974.

1494 . 1975.

1495 . 1976.

1959-1976. 11 omslagen

1496 . 1959.

1497 . 1961.

1498 . 1963.

1499 . 1965.

1500 . 1966.

1501 . 1967.

1502 . 1968.

1503 . 1970.

1504 . 1972.

1505 . 1974.

1506 . 1976.

1961. 1 omslag

3.7.1.3 Organisatie van de afvalverwerking

1968-1974. 1 pak

3.7.2 Inperken en controle op de milieuvervuiling

3.7.2.1 Hinderlijke Inrichtingen

1933-1937. 1 deel

1933-1976. 1 omslag

1510 . 1933.

1511 . 1934.

1512 . 1935.

1513 . 1936.

1514 . 1937.

1515 . 1938.

1516 . 1939.

1517 . 1940.

1518 . 1941.

#GSJ

#GSJ 1496-1506. Aankoopdossiers betreffende de uitbesteding van 

de huisvuilomhaling aan derden.

1507.

Register van hinderlijke inrichtingen 1ste klasse.

#GSJ

#GSJ 1510-1553. Verzameldossiers inzake hinderlijke inrichtingen.

Stukken betreffende het ruimen van afvalputten.

1508. Dossier betreffende de oprichting van een 

huisvuilverkleiningsinstallatie te Schoten.

#GSJ 1509.
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1519 . 1942.

1520 . 1943.

1521 . 1944.

1522 . 1945.

1523 . 1946.

1524 . 1947.

1525 . 1948.

1526 . 1949.

1527 . 1950.

1528 . 1951.

1529 . 1952.

1530 . 1953.

1531 . 1954.

1532 . 1955.

1533 . 1956.

1534 . 1957.

1535 . 1958.

1536 . 1959.

1537 . 1960.

1538 . 1961.

1539 . 1962.

1540 . 1963.

1541 . 1964.

1542 . 1965.

1543 . 1966.

1544 . 1967.

1545 . 1968.

1546 . 1969.

1547 . 1970.

1548 . 1971.

1549 . 1972.

1550 . 1973.

1551 . 1974.

1552 . 1975.

1553 . 1976.

3.7.2.2 Afvalwatervervuiling

1972-1975. 1 omslag

1967. 1 omslag

1973-1974. 1 omslag

Dossier betreffende de sanering van het 

Schijnbekken.

#GSJ 1555.

#GSJ 1554.

Dossier betreffende het lozen van rioolwater van de 

Kerklei in waterloop nr. 3 11: Klein-Schijn.

1556. Dossier betreffende het lozen van rioolwater in 

waterloop nr.2: Elshoutsebeek.

#GSJ
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1962-1972. 1 omslag

3.7.3 Natuurbeheer

1970-1972. 1 omslag

1972-1974. 1 omslag

3.7.4 Verstrekken van algemene inlichtingen aangaande natuur en milieu

1972. 1 omslag

3.8 Veiligheid

3.8.1 Organisatie van de politiediensten

#GSJ 1561.

1929. 1 stuk

#GSJ 1562.

1929-1965. 1 omslag

1972-1973. 1 omslag

1970-1971. 1 omslag

1936-1973. 1 omslag

#GSJ 1559.

Briefwisseling inzake de deelname aan de 

nationale boombeplantingsdag.

#GSJ 1560.

1565. Stukken betreffende de levering van 

veldwachterkledij.

Aankoopdossier van werkkleding.

1563.

Provinciebesluit inzake het het optreden van de 

veldwachter in aanpalende gemeenten als 

hulpveldwachter.

1557.

Aankoopdossier van een politiewagen.#GSJ

Briefwissling tussen het gemeentekrediet van 

België en de gemeente inzake de vraag tot het 

invullen van een enquête aangaande 

milieuproblemen in de gemeente.

#GSJ 1564.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Stukken betreffende de aanstelling van een 

dienstveldwachter in aangrenzende gemeente.

Briefwisseling inzake de afhandeling van 

aanvragen van particulieren en bedrijven voor het 

lozen van afvalwater in waterlopen.

1558.

Briefwisseling tussen het groencommité van Sint-

Job en de gemeente inzake de verdwijning van 

groen.
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1967. 1 omslag

1945. 1 stuk

3.8.2 Gerechterlijke opdrachten

#GSJ 1568.

1960. 1 pak

1970. 1 omslag

#GSJ 1570.

1914-1939. 1 pak

#GSJ 1571.

1935-1939. 1 pak

1914-1966. 5 pakken

1572 . 1914-1920.

1573 . 1925-1929.

1574 . 1934-1939.

1575 . 1940-1949.

1576 . 1950-1966.

1923-1963. 1 omslag

1950-1964. 1 omslag

1934-1952. 1 omslag

1566.

1569.

1567. Brief van de provincie aan de gemeente 

betreffende de vraag to inlevering van oude 

wapens  van de veldwachter en de levering van 

nieuwe wapens.

#GSJ

#GSJ 1579.

#GSJ

Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

Sint-Job inzake de vraag tot uitrusting van de 

privéwagen van de veldwachter voor dienstreizen.

#GSJ 1578.

Verklaringen inzake het strafregister.

#GSJ

Briefwisseling inzake het inlichten van de 

burgemeester van de ontslaging van een onder 

politietoezicht geplaatste veroordeelde.

Omzendbrief van de procureur des konings aan de 

gemeente Sint-Job inzake de 

geheimhoudingsplicht van het strafregister.

Veroordelingsstaten.

Verklaringen van goed gedrag en zeden.

Briefwisseling tussen de Politierechtbank van 

Antwerpen en de gemeente Sint-Job inzake het 

gangbare politiereglement in de gemeente.

Staten van minnelijke schikkingen.

#GSJ 1572-1576.

Staten van vonissen van de politierechtbank.

#GSJ 1577.
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1964. 1 omslag

1939-1956 1 omslag

1959-1965 1 omslag

3.8.3 Openbare Orde

#GSJ 1583.

1856 1 stuk

1927. 1 omslag

#GSJ 1585.

1929. 1 stuk

#GSJ 1586.

1927-1942. 1 omslag

#GSJ 1587.

1918. 1 omslag

#GSJ 1588.

1964-1974. 1 omslag

#GSJ 1589.

1969. 1 omslag

3.8.4 Openbare Zedelijkheid

#GSJ 1590.

1934. 1 stuk

#GSJ 1591.

1940-1941. 1 omslag

#GSJ 1581. Briefwisseling inzake het ter kennis geven van de 

deurwaarder van een invordering 

deurwaardersexploot

Ontvangstbewijzen deurwaardersbetekening

Verslag van de veldwachter inzake het onderzoek 

naar de onwelriekende geur in de omgeving van de 

A De Clerckstraat.

#GSJ 1582.

Politiereglement inzake muziek in openbare 

lokalen.

#GSJ

Politiereglement betreffende woonstveranderingen.

Processen Verbaal inzake de vaststelling van 

sluikstorting.

1584. Reglement op de achteruitbouwingen.

Reglement op de ontucht.

1580. Briefwisseling tussen de gemeente-Sint-Job en de 

politie van Wuustwezel betreffende de vraag naar 

inlichtingen aangaande het goed zedelijk gedrag de 

inwoner Georgette Verstappen voor de opening 

van een herberg.

Stukken betreffende de aanstelling van bewakers 

voor elektrische inrichtingen.

Proces-verbaal inzake de diefstal van aardappelen.

Politiereglement inzake de kledij op het 

zonnebaden op openbare plaatsen.

#GSJ
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3.8.5 Openbare veiligheid

3.8.5.1 Algemene veiligheid

1956-1963. 1 omslag

1956. 1 omslag

1938-1939. 1 omslag

1941. 1 stuk

3.8.5.2 Veiligheid in verband met geesteszieken

1929-1975. 5 omslagen

1596 1929-1939.

1597 1940-1949.

1598 1950-1959.

1599 1960-1969.

1600 1970-1975.

3.8.6 Brandveiligheid

3.8.6.1 Organisatie van de brandweer

1968. 1 omslag

1937-1962. 1 pak

Brief van de dienst scheepvaart aan de gemeente 

betreffende de melding van een gevaarlijke 

stapeling van bakstenen in de haven aan Sluis 4.

Briefwisseling tussen de provincie aan de 

gemeente betreffende de vraag naar het bewijs 

van afkondiging van het afschermen van 

televisieantennes.

#GSJ 1596-1600. Verzameldossiers betreffende de plaatsing van 

krankzinnigen in een instelling.

1595.

1593.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1601.

#GSJ 1602. Dossier betreffende de intercommunale 

samenwerking tussen Sint-Job en Brasschaat 

inzake de bestrijding van brand: contract, 

contractwijzigingen en briefwisseling.

Nota betreffende de herinrichting van de 

brandweergewesten.

1592. Stukken betreffende de inrichting van burgerlijke 

bescherming.

#GSJ

1594. Briefwisseling inzake de toelatingsvraag tot 

plaatsen van losinstallaties tussen het Albertkanaal 

en het Kanaal van Oelegem voor de bouw van 

schuilhuizen langs het anti-tankkanaal.

#GSJ
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1969-1973. 5 omslagen

1603 . 1969.

1604 . 1970.

1605 . 1971.

1606 . 1972.

1607 . 1973.

1956. 1 stuk

1937-1973. 1 pak

3.8.6.2 Brandpreventie

1970. 1 stuk

1971. 1 omslag

1975 1 stuk

1956. 1 stuk

Stukken betreffende de aankoop van 

brandweermateriaal.

#GSJ

#GSJ Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake het verstrekken van de lijst van instellingen 

die deel uitmaken van speciale waakzaamheid.

#GSJ

Brief van de gemeente Brasschaat aan de 

gemeente Sint-Job betreffende de betaling van de 

onkosten voor het uitrukken van de brandweer 

inzake twee oproepen door inwoners van de 

gemeente Sint-Job.

Onkostennota's van de provincie voor de 

gemeente Sint-Job betreffende de betaling van een 

forfaitaire bijdrage voor het niet beschikken over 

een zelfstandig brandweerkorps.

#GSJ 1608.

1611.

#GSJ 1609.

1603-1607.

Inspectieverslag inzake de brandveiligheid van het 

bejaardentehuis

1612.

Briefwisseling tussen de Gemeentelijke Vrijwillige 

Brandweer van Brasschaat en de gemeente inzake 

het beklag over de slecht onderhouden hydranten.

#GSJ 1613. Inspectieverslag inzake de brandveiligheid van het 

Medisch Pedagogisch Instituut St Rafael en de 

Rijkslagereschool in de Brugstraat

#GSJ 1610.
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3.8.7 Rampen

1967 1 omslag

1967 1 stuk

3.8.8 Oorlog, landverdediging en bevoorrading

3.8.8.1 Oorlog en landsverdediging

1. Krijgsdienstbaarheden en militaire oefeningen in vredestijd

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1914 1 omslag

2. Onderrichtingen en oorlogszaken

1939-1940. 1 omslag

1618.

1935-1940

#GSJ 1614.

#GSJ

1617.

1620.

#GSJ 1619. Briefwisseling betreffende krijgsdienstbaarheden

#GSJ

1886

Brief van de gemeente aan de provincie inzake de 

toelating van de geldelijke steun van de gemeente 

aan de slachtoffers van Oostmalle

Stukken betreffende Krijgsdienstbaarheid rondom 

de nieuwe verdedigingswerken

1939

#GSJ 1615.

1621. Stukken betreffende de mobilisatie van het leger.

Briefwisseling inzake de speciale 

bouwvoorschriften voor het bouwen binnen de 

servitudezone 

Briefwisseling van het leger inzake het houden van 

schietoefeningen op het schietveld en de tijdelijke 

afsluiting van de baan naar Wuustwezel

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1616. Plattegrond met aanduiding van de servitudezone 

rond het Fort van Schoten

1906-1909

Briefwisseling van een oud scouts met de 

gemeente inzake de toelating tot een 

geldinzameling voor de slachtoffers van de tornado 

in Oostmalle
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1914-1918. 1 pak

1940-1946. 3 pakken

1623 . 1940-1943.

1624 . 1942-1943.

1625 . 1944-1946.

1 omslag

1 stuk

1 stuk

1 omslag

1 omslag

1940. 1 omslag

1940. 1 omslag

1939.

1940.

#GSJ 1631. Briefwisseling inzake problemen met militairen in 

café Lindenpark en het instellen van een tijdelijk 

verbod voor militairen tot het café.

#GSJ 1623-1625.

#GSJ

1629.

#GSJ 1628. Bekendmaking inzake de melding van radio-

uitzendposten en de creatie van 

burgerschuilplaatsen.

1940.

#GSJ

#GSJ 1627.

1940-1941.

1626. Staten van de territoriale burgerlijke wacht.

Dossier betreffende het geneeskundig onderzoek 

van jongelingen die de oproep van het Belgisch 

Leger hebben beantwoord.

Briefwisseling aangaande de melding van 

krijgsgevangen.

#GSJ 1622. Briefwisseling tussen de gemeente en de 

krijsdienst inzake verordeningen o.a in verband 

met verkeer, bewaking van de landbouwvelden en 

economie.

Algemene Briefwisseling met betrekking tot WOII: 

overlijdensmeldingen, onderrichtingen,…

#GSJ

#GSJ 1630. Dossier betreffende arbeiders vrijwillig in Duitsland 

tewerk gesteld.

Brief van de  "Bijzondere dienst van het 

Albertkanaal en kanalen in de provincie 

Antwerpen" aangaande het verwijderen van de 

wegversperringen ten Noorden van het Anti-

tankkanaal.

1632. Briefwisseling inzake problemen met militairen in 

café Den Zoeten Inval en het instellen van een 

tijdelijk verbod voor militairen tot het café.

#GSJ 1633.

1940-1942.
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1 stuk

1 omslag

3. Militaire opeisingen en schadedossiers

1939-1948 1 pak

1940-1941. 1 omslag

1 omslag

1861. 1  stuk

1936-1940. 1 pak

1938. 1 omslag

1938-1941. 1 pak

1939-1945. 1 omslag

1939-1945. 1 omslag

1940-1948. 1 omslag

1636.

1644.

Kwitantie inzake het gebruik van vervoersmiddelen 

door de Batterie de Liège van Brasschaat naar 

Antwerpen.

1940-1960.

#GSJ

Briefwisseling tussen de 

arrondissementscomissaris en de gemeente 

aangaande de vraag naar inlichtingen over Jan 

Frans Wouters.

1942.

#GSJ

#GSJ 1640.

1643.

Stukken betreffende de militaire opeising van 

voeding en grondstoffen.

Staten van militaire opeisingen: inkwartiering, 

werkkrachten.

#GSJ

#GSJ 1641.

Stukken betreffende militaire opeisingen: diverse 

goederen.

#GSJ 1635. Klachtenbriefwisseling inzake schade aangericht 

door militairen.

1639.

#GSJ 1642.

#GSJ 1638.

#GSJ

Stukken betreffende de militaire opeising van 

voertuigen en paarden.

#GSJ

1637. Stukken betreffende de vergoeding van 

oorlogsschade.

1942.

1634.

Naamlijsten van personen die deelnamen aan 

verstrekkingen voor het leger.

Staten van militaire opeisingen: inkwartiering.

Staten van militaire opeisingen: gebouwen, 

bewaking, bijdrage pensioen,kindertoelage.

#GSJ

102



1941-1950. 1 omslag

1941-1944. 1 pak

1941-1944. 1 omslag

4. Wederopbouw en naoorlogse aangelegenheden

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1971-1972. 1 omslag

1960-1973. 1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

#GSJ

1645.

#GSJ

#GSJ 1647. Staten van militaire opeisingen: werkkrachten voor 

bewaking van de sluizen.

#GSJ 1646. Staten van militaire opeisingen:  werkkrachten.

#GSJ

1650.

1655.#GSJ

#GSJ Stukken betreffende de erkenning en 

bekendmaking van weerstanders.

1944-1949.

1940-1945.

#GSJ

Stukken betreffende de ontgraving van militairen.

Stukken betreffende de opeising van 

motorvoertuigen en rijdieren.

1958-1961.

1652. Briefwisseling van de gemeente met de 

ontmijningsdienst inzake de vraag tot verwijdering 

van projectielen.

#GSJ 1648. Brief van de commissie voor landswederopbouw 

inzake het ter kennis geven van de opheffing van 

het bouwverbod voor het gebouwencomplex  nabij 

de kerk.

1649. Stukken betreffende de toekenning van 

voorschotten voor de wederopbouw aan de 

inwoners.

1945-1949.

#GSJ

1653. Briefwisseling tussen het bestuur der militie en de 

gemeente inzake het indentificeren van de 

oorlogslachtoffers.

1964,1969.

1651.

Dossier inzake de heropgraving en repatriering van 

Frans Jacobs.

#GSJ

1962.

1654.

Dossier betreffende de vernietiging van de bunkers 

gelegen aan het anti-tankkanaal ter hoogte van de 

Zandstraat.
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3.8.8.2. Bevoorrading en rantsoenering  

1  Algemene instructies 

1 deel

1 omslag

2 Aflevering van rantsoeneringskaarten

1 deel

1 omslag

3 Bevoorrading van het leger, de bevolking en producenten

1 pak

1947-1948. 1 deel

1 deel

1662 . 1947.

1663 . 1948.

1944. 1 stuk

1 omslag

1 pak

#GSJ Ontvangstbewijzen betreffende de ontvangst van 

rantsoeneringskaarten.

#GSJ

#GSJ 1666. Staten van aangevraagde en uitgekeerde zegels 

aan arbeiders en bedienden.

1945-1946.

1658.

1947.

#GSJ 1656. Register van briefwisseling en ontvangen 

instructies inzake rantsoenering.

1657. Algemene briefwisseling betreffende de 

rantsoenering.

#GSJ

1665.

1917.

#GSJ

Briefwisseling van de gemeente Sint-Job met de 

Algemene Directie der verdeling inzake het 

verkrijgen van meer compensatieuitkeringsbons.

1947-1948.

1664. Verslag inzake de periodieke controle van kaarten 

en zegels.

1661. Register betreffende de inlevering van non-ferro 

metalen.

1947-1948.

#GSJ

#GSJ

1940-1948.

1947-1948.

#GSJ

1662-1663. Kasboek van de inkomende en uitgekeerde zegels

1947.

1659.

Register van de uitgereikte rantsoeneringskaarten.

#GSJ 1660. Dossier betreffende de levering van oogst aan het 

provinciaal oogstbureel.
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1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 pak

1 pak

1 pak

1 pak

1 omslag

1945-1948. 1 omslag

1941-1948.

1942-1948.

#GSJ

1679. Dossier betreffende de bevoorrading van kolen en 

zeep.

#GSJ 1672.

#GSJ 1671. Staten van rechthebbende producenten inzake het 

verkrijgen van broodzegels.

1677. Dossier betreffende de bevoorrading van tarwe, 

haver en rogge aan de revitaillering.

#GSJ

1947-1948.

1674. Dossier betreffende de melkbevoorrading.

1947.

#GSJ

1942-1948.

1942-1948.

#GSJ

1669.#GSJ Staat van uitgekeerde bijzondere bijzegels aan de 

Broeders en Zusters van Liefde.

#GSJ

1670.

Stukken betreffende de ingehouden vet en 

boterzegels van producenten.

Dossier betreffende de uitkering van aanvullende 

zegels voor zwangere vrouwen.

1675. Melklijsten.

1947.

#GSJ 1673. Dossier betreffende de aardappelbevoorrading.

1941-1946.

1667.#GSJ

1947.

Dossier betreffende de bevoorrading van graan en 

meel aan de revitaillering.

1941-1948.

Stukken betreffende de verdeling van speciale 

broodzegels aan producenten die onvoldoende 

rantsoen hebben.

1944-1948.

#GSJ 1676.

#GSJ 1678. Dossier van de bevoorrading van niet eetbare 

producten: zeep, schoenen,…

1942-1947.

#GSJ 1668. Dossier betreffende de uitkering van aanvullende 

zegels aan zieken.
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1 omslag

1 omslag

1940-1944. 1 omslag

1 omslag

1943. 1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

#GSJ 1684. Staten betreffende de mobilisatie van de oogst en 

de niet aan het teeltplan onderworpen exploitanten.

#GSJ

1940-1944.

1691. Dossier van de bevoorrading van haver voor 

landbouwpaarden.

1941-1945.

1942-1943.

1941-1942.

Dossier van de bevoorrading van kolen.

#GSJ 1686. Dossier van de bevoorrading van Krachtvoeder 

voor melkkoeien.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1692. Dossier van de bevoorrading van duivenvoeder 

aan eigenaars van duiven.

1942-1945.

Dossier van de bevoorrading van samengesteld 

voeder voor koeien en paarden.

#GSJ 1689. Dossier van de bevoorrading van stro voor 

landbouwpaarden.

1941-1943.

1687.

#GSJ

1942-1943.

1685. Dossier van de bevoorrading van producenten met 

zaaigoed.

1942-1945.

#GSJ 1688.

#GSJ 1683.

1941-1945.

Dossier van de bevoorrading van zemelen voor 

melkkoeien.

1690. Dossier van de bevoorrading van voeder voor 

paarden.

1941-1947.

#GSJ

Dossier betreffende de mobilisatie van de oogst 

volgens het teeltplan.

1946-1948.

#GSJ 1681. Dossier van de bevoorrading van huisbrandstoffen.

#GSJ 1682. Dossier van de bevoorrading van 

motorbrandstoffen.

1680.
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3.9. Handel en Nijverheid

3.9.1 Organisatie van nijverheidstellingen

1911. 1 omslag

1966. 1 stuk

3.9.2 Controle op de handelspraktijken

1929-1966. 1 omslag

1972. 1 stuk

3.9.3 Behandeling activiteitsattesten en stopzetting

1960. 3 pakken

1697 .

1698 .

1699 . Tegelzetter, eletricien, garagehouder..

1961-1968. 1 pak

1937. 1 stuk

1694.

#GSJ 1696.

#GSJ 1693. Dossier van de handel-en nijverheidstelling.

#GSJ

Fietsenmaker, bromfietsenmaker, Beton- en 

metselwerker, steenhouwer, handelaar in 

brandstoffen.

#GSJ

#GSJ

Verzameldossier van de aanvragen van 

activiteitsattesten.

#GSJ

Brief van de Economische Algemene inspectie aan 

de gemeente inzake de vraag tot het overmaken 

van een lijst van de slagers gevestigd in de 

gemeente.

Schrijnwerker, timmerman, plafoneerder, kapper, 

schilder.

1697-1699.

#GSJ 1695.

Verzameldossiers van afgeleverde 

activiteitenattesen opgesplitst/beroepgroep.

1701. Brief van de rechtbank van Koophandel inzake de 

ter kennisgeving van het faillissement van De 

Beuckelaer ed.

Stukken betreffende de periodieke ijkingen: 

controle van de balansen in winkels.

Inkomende brief inzake de inwinning van 

inlichtingen betreffende de uitbating van Chinese 

restaurants  en theehuizen.

1700.
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3.9.4 Behandeling vestigingsaanvragen

1970-1973. 1 omslag

1976. 1 stuk

3.9.5 Aflevering van exploitatievergunningen voor openbaar vervoers en taxidiensten

1947-1971. 1 omslag

1959-1963. 1 omslag

1959-1964. 1 omslag

1960-1961. 1 omslag

1966-1975. 1 omslag

1935-1942. 1 omslag

1957-1973. 1 omslag

3.9.6 Behandeling van de Leurhandelsaanvragen

1935-1972. 1 pak

1703.

1708.

Stukken betreffende de leurhandel: briefwisseling, 

onderrichtingen,…

#GSJ

Dossier inzake de uitbating van een taxidienst: 

Bertha Braat.

1707.

1702. Stukken betreffende de aanvragen tot vestiging 

van een apotheker in de gemeente.

#GSJ

#GSJ

#GSJ

Dossier inzake de uitbating van een taxidienst: 

Rene Lamberigts.

#GSJ

#GSJ

Brief van de provincie aan de gemeente inzake het 

ter kennis geven van de goedkeuring van de 

verstigingspremie voor André Capenberghs, 

aannemer timmerwerken.

#GSJ 1709. Dossier inzake de uitbating van autbusdiensten 

Merksem-Sint-Lenaarts en Merksem-Schoten-Sint-

Job door de gebroeders Mattheesen.

#GSJ 1710. Dossier inzake de inrichting van een openbare 

autobusdienst Antwerpen-Hoogstraten door de 

Nationale Maatschappij voor buurtspoorwegen.

1705.

#GSJ 1706.

Dossier inzake de uitbating van een taxidienst: 

Leopold Van Uffel.

Dossier inzake de uitbating van een taxidienst.

1711.

1704.#GSJ

Dossier inzake de uitbating van een taxidienst: 

PVBA Renault Taxi.
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1968-1977. 1 deel

1949-1977. 1 pak

3.9.7 Aflevering van toelatingen voor reclame en uithangborden

1940-1976. 2 pakken

1714 . 1940-1959.

1715 . 1960-1976.

3.9.8 Organisatie van markten,jaarmarkten en kermissen

1968. 1 stuk

3.9.9 Activering van werklozen

1953-1958. 1 deel

1942-1946. 1 omslag

1718 . 1942.

1719 . 1943.

1720 . 1944.

1721 . 1945.

1722 . 1946.

1723 . 1951-1972.

1944-1952. 1 deel

1942-1946. 6 pakken

1725 . 1948.

1726 . 1949.

1727 . 1950.

1728 . 1951.

1729 . 1952.

#GSJ Stukken betreffende de toelating tot plaatsing van 

uithangborden.

1714-1715.

#GSJ 1718-1723.

Stukken betreffende de aflevering van leurkaarten.

1712. Register van afgeleverde leurkaarten.

#GSJ 1716. Stukken betreffende het houden van jaarmarkten 

en kermissen.

Stukken betreffende de uitbetaling van 

werkloosheidsvergoeding .

1713.

#GSJ

Stukken betreffende de tewerkstelling van 

werklozen.

1725-1730.

#GSJ 1724.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1717. Register tot inschrijving van afgeleverde 

werkboekjes.

Dagboek werklozensteun.

109



1730 . 1953.

1940-1968. 1 omslag

1949-1961. 1 omslag

3.10 Toerisme

1937. 1 stuk

1970-1971. 1 omslag

1935-1972. 1 omslag

1966-1972. 1 omslag

1951-1970. 1 pak

3.11. Landbouw

3.11.1. Organisatie van landbouwtellingen

1963. 1 stuk

1943-1947. 5 pakken

1739 . 1943.

1740 . 1944.

1741 . 1945.

#GSJ 1736. Briefwisseling inzake kampeerterreinen en 

vakantieoorden: vergunningen en algemene 

briefwisseling.

#GSJ

1732. Stukken betreffende het verlof van onvrijwillige 

werklozen.

1738.

Dossier inzake het ophouden van bestaan van de 

toeristische federatie provincie Antwerpen en de 

oprichting van vijf VVV's.

Brief van toerisme provincie Antwerpen aan de 

gemeente inzake de aanduiding en benoeming van 

de gemeentelijke afgevaardigden..

#GSJ

1731.

#GSJ 1733.

1734.

#GSJ

Brief van het Bestuur van Land- en Tuinbouw 

inzake de vraag tot samenstelling van de 

landbouwtellingscommissie.

1737. Staten van statistische gegevens inzake toerisme 

overgemaakt aan het Nationaal instituut voor 

statistiek.

#GSJ

#GSJ 1739-1743. Dossiers van de land-en tuinbouwtellingen.

Controlelijsten werklozen.

#GSJ 1735. Briefwisseling inzake hotels: vergunningen en 

algemene briefwisseling.

#GSJ
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1742 . 1946.

1743 . 1947.

1944-1949 1 pak

1917-1918. 3 delen

1744 1917 (dl.1).

1745 1917 (dl.2).

1746 1918.

3.11.2 Financiële ondersteuning van landbouw en veeteelt

1956. 1 omslag

1957. 1 omslag

3.11.3 Aflevering van vergunningen en toelatingen inzake de landbouw, veeteelt en jacht

1942. 1 omslag

1960-1963. 1 omslag

1965. 1 omslag

1956. 1 stuk

3.11.4 Organisatie van dierengeneeskundige aangelegenheden

1956. 1 pak

1964. 1 pak

#GSJ Stukken betreffende de vergoeding voor het 

verbouwen van voedergranen.

#GSJ

Staat van de uitgekeerde vergoedingen voor 

vorstschade.

Dossier inzake het laten grazen van het vee van 

Johannes Godrie op Nederlands grondgebied.

1752. Vergunning afgeleverd aan Carolus Laurijssen voor 

de vogelvangst.

1750.

#GSJ 1744-1746.

#GSJ

1749.#GSJ

Veestandsregisters.

#GSJ

Stukken betreffende de ontginning van 

heidegronden.

#GSJ 1747.

1751. Dossier inzake het bekomen van een toelating voor 

het houden en kweken van vogels.

1748.

1754.

#GSJ 1743. Dossier van de telling van winterbezaaiing voor 

vee.

#GSJ

Dossier inzake de vaccinatie van vee tegen mond-

en klauwzeer.

1753. Dossier inzake het onderzoek van de veestapel op 

tuberculose.

#GSJ

111



1949-1963. 1 pak

3.11.5 Opvolging van de afvoer van dieren

1963-1965. 1 pak

1965-1966. 1 pak

3.12 Vrije Tijd

3.12.1 Cultuurbeleid

1935-1966. 1 omslag

1969. 1 omslag

1933-1973. 1 omslag

1905. 1 omslag

1973-1979. 1 omslag

3.12.2 Sportbeleid

1973. 1 omslag

Briefwisseling tussen de gemeente en de 

dierengeneeskundige inspectie inzake het vervoer 

van dieren naar het sachthuis.

#GSJ

Ledenlijsten van verenigingen.

#GSJ

#GSJ 1762. Briefwisseling tussen het OSCU Belgische 

Strijdkrachten in Duitsland en de gemeente inzake 

de organisatie van de week van de soldaat.

#GSJ 1755.

1758. Stukken betreffende de financiering van de 

bibliotheek.

#GSJ

1759.

1761.

#GSJ 1763.

1756. Briefwisseling tussen de dierengeneeskundige 

inspectie en de gemeente inzake het wegruimen 

van dierenlijken door het Villeluik NV La Haye.

#GSJ

Staten van goedkeurde, afgekeurde en niet-

aangegeven stieren voor het kweken.

Stukken betreffende de uitkering van  

gemeentelijke toelagen aan verenigingen.

#GSJ

Brief van La Belgo Nordique PVBA inzake de vraag 

tot het invullen van een vragenlijst aangaande het 

bouwen van sport- en speelpleinen.

#GSJ

Dossier inzake de viering van 75 jaar België.

1757.

1760.
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1969-1970. 1 omslag

1970. 1 omslag

1958. 1 omslag

1969. 1 omslag

1973. 1 omslag

3.13 Erfgoed

1935. 1 stuk

3.14.Onderwijs

3.14.1 Oprichting, aanneming en afschaffing van scholen

1967-1973. 1 omslag

1930-1955. 1 omslag

1768. Briefwisseling van verschillende personen inzake 

de melding van hun afwezigheid voor het 

Gewestelijk turnfeest voor Polder en Hei.

#GSJ 1765. Briefwisseling tussen het ministerie van 

Nederlandse Cultuur en de gemeente inzake de 

Sport biennale en de aanduiding van gangmakers 

voor de coördinatie van lokale initatieven.

1766. Briefwisseling tussen de Koninklijk Belgische 

Basketballbond en de gemeente inzake de 

oprichting van nieuwe clubs.

#GSJ 1767.

#GSJ

Briefwisseling tussen de Provinciale Sportraad en 

de gemeente inzake het overmaken van een lijst 

van bestaande sportclubs in de gemeente.

#GSJ

1769.#GSJ Brief van de provincie aan de gemeente inzake het 

voordragen van de monumenten en landschappen  

van sint-job voor de Koninklijke commissie.

1764. Briefwisseling tussen IGEAN en de gemeente 

inzake de aanleg van een sport en recreatiezone 

op het grondgebied van Brecht.

#GSJ

Dossier van afbouw en sluiting van de 

gemeentelijke jongensschool.

Verzameldossier aangaande het contract van de  

aanneming van vrije lagere meisjesschool: contract 

en contractwijzigingen.

#GSJ 1771.

#GSJ 1770.
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1963-1964. 1 omslag

1974. 1 omslag

3.14.2  Financiering en financiële ondersteuning van scholen en onderwijs 

3.14.2.1 Werkingstoelagen aan scholen

1936-1962. 1 omslag

1934-1944,1965. 1 omslag

1960-1963. 1 omslag

1971. 1 omslag

1959-1963. 1 omslag

1957-1958. 1 omslag

1927. 1 stuk

1935-1958. 1 pak

#GSJ

#GSJ

#GSJ

#GSJ Stukken betreffende de terugvordering van 

toelagen uitgekeerd aan vrije scholen.

1778.

#GSJ

Stukken betreffende de terugbetaling van de 

onderwijskosten voor leerlingen van andere 

gemeenten,die in Sint-Job school lopen.

#GSJ 1777. Stukken betreffende de de aanvraag en controle 

op uitgekeerde werkingstoelagen aan scholen.

#GSJ Stukken betreffende de aanvraag en uitkering van 

de provinciale toelage voor schoolbehoeften.

1776. Stukken betreffende werkingstoelage aan de 

scholen.

1772. Dossier betreffende de oprichting van de 

Rijkslagere school door de Hogere Overheid en de 

vraag naar advies rond de inplanting.

1779. Stukken betreffende de financiering van de 

vervoerskosten voor buitengewoon onderwijs.

#GSJ 1780.

1773.

1774.

Collegebesluit aangaande de uitkering van een 

toelage voor de meisjesschool.

1775.

#GSJ

#GSJ 1781. Stukken betreffende de financiering van de 

aangenomen meisjesschool.

Dossier betreffende de oprichting van een 

Wijkschool als filiaal van de Rijkslagere school en 

de vraag naar goedkeuring van de inplanting.
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1936. 1 omslag

1963. 1 omslag

1963. 1 omslag

1963-1966. 1 omslag

3.14.2.2 Studiebeurzen en financiële tussenkomsten leerlingen

1956-1959. 1 omslag

1934-1952,1958-1959. 2 omslagen

1787 . 1934-1952.

1788 . 1958-1959.

1928,1933-1935. 4 omslagen

1789 . 1928.

1790 . 1933.

1791 . 1934.

1792 . 1935.

#GSJ

#GSJ

1784.

1787-1788; Staten van rechthebbende leerlingen inzake 

kosteloze schoolbehoeften.

#GSJ

Brief van de provincie aan de gemeente inzake de 

toelage voor het inrichten van tijdelijk aanvullende 

leergangen.

#GSJ 1786. Briefwisseling van de provincie met de gemeente 

inzake het ter kennis geven van de ingediende 

aanvragen voor studiebeurzen.

#GSJ 1785. Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

aangaande de tussenkomst in de kosten voor 

leerlingenvervoer.

Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake het behoud van de vierde klas van de 

gemeentelijke jongensschool en dat deze dezelfde 

toelage mag blijven genieten.

#GSJ Briefwisseling van de gemeente met de 

gemeentelijke lagere school inzake het bekomen 

van een toelage voor de opening van een vierde 

klas.

1783.

#GSJ 1789-1792. Stukken betreffende schoolgeld.

1782.
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3.14.3 Personeelsbeheer van de gemeente- en aangenomen scholen

3.14.3.1 Beheer van de personeelsformatie en het personeelsregister

1960-1964. 1 omslag

1966. 1 stuk

1933-1936. 1 deel

1933-1940. 1 deel

3.14.3.2 Aanwerving en benoeming 

1936-1973 23 omslagen

1797 . 1936

1798 . 1958

1799 . 1959

1800 . 1960

1801 . 1961

1936-1940 1 omslag

1960 1 stuk

Lijsten betreffende het onderwijzend personeel in 

dienst.

1797-1801. Aanwervingdossiers

onderwijzer (= Francisus 

Goris)

onderwijzer ( René 

Vissenberg)

Register van de benoeming van tijdelijke 

leerkrachten  in de gemeentelijke jongensschool.

#GSJ 1795.

#GSJ

#GSJ 1793.

1796.

#GSJ

1794.

onderwijzer (= Josephus 

Sebrechts)

directeur voor de 

gemeentelijke jongensschool 

(= Anthoni Hippoliet)

waarnnemend directeur voor 

de gemeentelijke 

jongensschool (= Josephus 

Sebrechts)

Register van de benoeming van tijdelijke 

leerkrachten in de aangenomen meisjesschool.

#GSJ

#GSJ 1802. Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

aangaande de melding van tijdelijke aangestelde 

onderwijzers als  plaatsvervangers

#GSJ

Staat betreffende onderwijzend personeel in dienst.

1803. Brief van de gemeente Sint-Job aan de provincie 

inzake de vraag tot bekendmaken in het Belgisch 

Staatsblad van de vacante plaats voor onderwijzer 

in de gemeentelijke jongensschool
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1941-1972 1 omslag

3.14.3.3 Organisatie van de arbeidsvoorwaarden

1941 1 omslag

1938 1 stuk

1957-1977 1 omslag

1957 1 stuk

1939 1 omslag

3.14.3.4 Individuele personeelszaken

1957 1 omslag

1930 1 omslag

Personeelsdossiers

1913-1976 16 omslagen

1812 . 1959-1963

1813 . Anthoni Hippoliet 1930-1958

1814 . Geerts Antoine 1964

1810. Dossier betreffende tijdelijk aangestelde 

personeelsleden in het onderwijs: Leo 

Woestenborghs

Briefwisseling met de hogere overheid inzake de 

uitkering van wachtgelden aan personeel dat thuis 

ter beschikking moet blijven van het bestuur

#GSJ

#GSJ 1811.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1133-1181.

Akkermans Jan

#GSJ 1805.

1806.

Dossier betreffende tijdelijk aangestelde 

personeelsleden in het onderwijs: Wilhelmina 

Keyerberg

Briefwisseling tussen de provincie en de gemeente 

inzake de niet-bestraffing van personen die hun 

post hebben verlaten wegens  evacuatie van de 

aangenomen meisjesschool

Dossier inzake de afwezigheid van onderwijzer 

Siebrechts wegens aflevering van opgeeiste Haver 

in Antwerpen

Vrije Sollicitatiebrieven inzake het bekomen van 

een onderwijzersplaats

1804.

1807.

1808. Gemeenteraadsbesluit inzake de tenlastelegging 

van de zieke van 10% tussenkomst in het loon van 

zijn plaatsvervanger

#GSJ

#GSJ

Brief van de schooldirecteur aan de gemeente 

betreffende de vraag tot ontslagen van de 

schoonmaakster

#GSJ

1809.
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1815 . Goormans Hugo 1964

1816 . Govaerts-Sneyers Maria 1935-1957

1817 . Goyvaerts-Tierens Maria 1960-1962

1818 . Keutgens Johann 1957-1964

1819 . Sebrechts Jozef 1936-1976

1820 . Stesselheeren Lutgard 1965

1821 . Van Bavel Frans 1958-1960

1822 . Van Dijck Maria 1958-1959

1823 . Van Dijck Olga 1959

1824 . Verellen Farie 1959

1825 . Verheyen Joannes 1927-1958

1826 . Verhoeven Jan 1922-1927

1827 . Vissenberg Monique 1959

1828 . Vissenberg René 1961-1964

3.14.3.5 Loonadministratie

1936-1937,1939-1945, 1955-1958. 3 omslagen

1829 . 1936-1937.

1830 . 1939-1945.

1831 . 1955-1958.

1936-1971. 1 omslag

1936-1949. 1 omslag

1934-1938. 1 omslag

1940-1943. 1 pak

1941-1966. 2 omslagen

1836 . 1941-1960.

1833. Stukken betreffende de staatstussenkomst in de 

wedden van het onderwijzend personeel van de 

aangenomen meisjesschool.

1829-1831.

1832. Stukken betreffende de staatstussenkomst in de 

wedden van het onderwijzend personeel van de 

gemeentelijke jongensschool.

#GSJ

#GSJ 1836-1837 Stukken betreffende de uitkering van de 

weddebijslag voor het onderwijzend personeel.

#GSJ

#GSJ

1834. Staten betreffende de vereffening van het 

staatsaandeel inzake de aanwerving van tijdelijke 

leerkrachten.

Loonstaten van het onderwijzend personeel.

#GSJ 1835.

#GSJ

Briefwisseling tussen de gemeente en het 

departement voor openbaar onderwijs  inzake 

overmaken van de staten van uitbetaalde 

weddevoorschotten voor onderwijzend personeel.

118



1837 . 1960-1966.

1959. 1 omslag

1975. 1 stuk

1962-1972. 1 omslag

1964-1968. 1 omslag

3.14.4 Materiele uitrusting van de gemeente- en aangenomen scholen

1936-1966. 1 pak

1952. 1 omslag

1960 1 omslag

1966-1967. 1 omslag

1934-1962. 1 omslag

1845. Dossier van briefwisseling tussen de school en de 

gemeente aangaande de aankoop van een 

bandopnemer als didactisch materiaal.

#GSJ

Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

inzake de aankoop van prijsboeken.

1846.#GSJ

#GSJ 1844.

Stukken betreffende de uitkering  van de 

vergoeding voor  aanvullende prestaties van het 

onderwijzend personeel: Middagbewaking 

meisjesschool.

Gemeenteraadsbesluit inzake het bekomen van 

een diplomabijslag boven op de wedde.

Dossier van briefwisseling tussen de school en de 

gemeente aangaande de goedkeuring van de 

aankoop van meubilair.

1842. Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

aangaande de goedkeuring van de aankoop van 

schoolmateriaal.

#GSJ 1840. Stukken betreffende de uitkering  van de 

vergoeding voor  aanvullende prestaties van het 

onderwijzend personeel: Aanvullende Leergangen 

Frans.

#GSJ

#GSJ 1839.

#GSJ Dossier betreffende de bepaling van de 

bestuuurstoelage voor het schoolhoofd.

1841.

#GSJ

1838.

#GSJ 1843. Dossier  inzake de goedkeuring door de gemeente 

van de aankoop van boeken voor de 

klasbibliotheek.
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1972. 1 stuk

1956-1962. 1 pak

1955-1962. 1 pak

1937-1939. 1 pak

1960-1965. 1 omslag

3.14.5 Controle op de dagdagelijkse werking

1949. 1 stuk

1935-1972. 1 omslag

1934-1972. 1 omslag

1969. 1 omslag

3.14.6 Aanneming en tucht van leerlingen

1968. 1 omslag

1966-1972. 1 omslag

Dossier betreffende de levering van houten 

meubelen in de gemeentelijke jongensschool.

1857. Stukken betreffende de inschrijving van leerlingen.

1851.

#GSJ 1855. Stukken betreffende de invoer van de vijfdaagse 

schoolweek.

#GSJ 1852. Brief van het Schooltoezicht aan de gemeente 

inzake de vraag naar inlichtingen over het 

aangenomen leerplan.

#GSJ

1848.

#GSJ

#GSJ

Staten van de schoolbevolking.#GSJ 1856.

1849. Dossier betreffende de levering van metalen 

meubelen in de gemeentelijke jongensschool.

#GSJ

#GSJ 1850. Dossier betreffende de aankoop van meubilair voor 

de gemeentelijke jongensschool.

Stukken betreffende de goedkeuring van de 

aankoop van kantoorbenodigdheden voor de 

gemeentelijke jongensschool.

1853. Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

aangaande de goedkeuring van de verlof en 

feestdagen.

#GSJ 1854. Briefwisseling tussen de school en de gemeente 

aangaande de goedkeuring van de uurroosters van 

de leerlingen.

#GSJ

#GSJ 1847. Brief van de school aan de gemeente inzake de 

vraag tot tussenkomst in de prijzen.
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1936-1937. 1 omslag

1936-1937. 1 omslag

3.14.7.Controle van de leerplicht

1973-1976. 4 omslagen

1860 . 1973.

1861 . 1974.

1862 . 1975.

1863 . 1976.

1920-1921. 1 omslag

1936-1946. 1 omslag

3.14.8 Medisch Schooltoezicht

1938. 1 stuk

1941. 1 omslag

Brief van de directeur aan de gemeente inzake de 

vaststelling van een kind lijdend aan dikoor en de 

maatregelen om een verdere besmetting tegen te 

gaan.

#GSJ

1858. Algemene Briefwisseling inzake leerlingen.

1867. Stukken betreffende het medisch schooltoezicht.

#GSJ

Briefwisseling van de directeur met de gemeente 

inzake het ter kennis geven van leerlingen die 

gedurende het jaar van school veranderen.

#GSJ

#GSJ 1860-1863.

#GSJ

Briefwisseling aangaande de aanneming en tucht 

van leerlingen.

#GSJ 1859.

1865.

1866.

Lijsten van leerplichtige leerlingen.

#GSJ 1864. Staten van leerlingen die voor hun 14 of 16 jaar de 

school verlaten.
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3.15 Welzijn

3.15.1 Kinderwelzijn 

ca. 1950. 1 stuk

1970-1973. 1 omslag

1918-1921. 1 omslag

1964. 1 stuk

1971. 1 stuk

1958-1975. 1 pak

3.15.2 Welzijn van bejaarden en gehandicapten

1938-1939. 1 omslag

1952-1973. 1 pak

1964. 1 omslag

1940-1973. 1 omslag

#GSJ

#GSJ

#GSJ

1877.

1869. Briefwisseling tussen de gemeente en het 

nationaal werk voor kinderwelzijn inzake de 

opname van kinderen in weeshuizen.

#GSJ

Stukken betreffende tegemoedkomingen voor 

blinden.

1874. Dossier betreffende de opname van de kinderen 

Verschooten in een instelling voor  doofstommen.

#GSJ 1876.

#GSJ

#GSJ

#GSJ 1873.

1875. Stukken betreffende de tegemoedkoming aan 

gehandicapten.

#GSJ

1872. Gemeenteraadsbesluit inzake de uitkering van een 

geboortepremie.

1870. Briefwisseling met de kinderrechter inzake de 

terugkeer van de kinderen Bresseleers naar de 

ouders.

Stukken betreffende de uitkering van kindergeld.

#GSJ 1871.

Staten van doofstommen en blinden die niet in een 

instelling opgenomen zijn.

1868. Brief van het Leerlingensecretariaat van 

Zandhoven betreffende de oprichting van een 

secretariaat voor de leertijd inzake 

beroepsvervolmaking.

Brief van het commissariaat van Schoten en de 

gemeente Sint-Job inzake het bestellen van een 

kaart voor kroostrijke gezinnen voor Van Dam 

Lydia.

122



3.15.3 Ontwikkelingszorg 

1970-1972. 1 stuk

3.16. Volksgezondheid

3.16.1 Oprichting adviserende comités

1954. 1 omslag

3.16.2 Bevordering en registratie van de inentingen

1868-1894. 1 deel

1868-1892. 1 deel

1944-1959. 1 omslag

1949-1969. 1 omslag

1958-1965. 1 omslag

1960-1965. 1 omslag

3.16.3  Medewerking aan bevolkingsonderzoeken

1956. 1 omslag

Stukken betreffende de inenting van kinderen 

tegen koepokken.

1881.#GSJ

#GSJ 1886. Briefwisseling tussen de gezondheidsinspectie van 

de provincie Antwerpen en de gemeente inzake de 

deelname aan een bevolkingsonderzoek naar 

radiofotografie.

#GSJ 1884. Stukken betreffende de inenting van kinderen 

tegen polio.

Stukken betreffende de inenting van kinderen 

tegen difterie.

1883.

#GSJ 1885. Lijsten van in te enten kinderen tegen verschillende 

ziekten: difterie, tetanos, polio, kroep,…

#GSJ

Briefwisseling van de gemeente inzake de 

oprichting van een beschermingscomité tegen 

tuberculose.

#GSJ 1880. Register van Koepokinentingen.

Register van Koepokinentingen: herinneringen.

#GSJ 1882.

#GSJ 1879.

1878. Stukken betreffende de inzameling van gelden voor 

11 11 11.

#GSJ
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3.16.4 Garanderen van de voedselveilgheid

1955-1975. 1 omslag

1922-1970. 1 omslag

1950. 1 pak

1941-1947. 4 pakken

1890 . 1941.

1891 . 1942.

1892 . 1942-1943.

1893 . 1944-1947.

3.16.5 Bestrijding plagen en ziekten

1968-1969. 1 deel

1957-1962. 1 omslag

1940-1941. 1 omslag

1958. 1 omslag

3.16.6. Bestrijding van verkrotting

1939. 1 stuk

#GSJ

#GSJ 1895. Stukken betreffende het nemen van een 

abonnement op de rijksontsmettingsdienst.

#GSJ 1890-1893. Dossiers van de toelatingen of machtigingen voor 

huisslachting.

1887. Stukken betreffende de controle van drinkwater 

voor consumptie.

#GSJ

#GSJ 1894. Register voor de aangifte van besmettelijke 

ziekten.

#GSJ 1898. Nota van een lezing gehouden door de bureauchef 

van de provincie als afgevaardigde voor het 

beschermingscomité voor volkswoningen inzake 

de bestrijding van verkrotting.

#GSJ 1897. Brief van de gemeente Sint-Job aan de 

Rijksgezondheidsopziener inzake vraag tot 

ontsmetting van de slaapzaal van huize Rafael na 

het vastellen van difterie.

#GSJ 1889. Stukken betreffende de aangifte van slachting voor 

eigen gebruik.

1896. Dossier inzake de bestrijding van muggen.

#GSJ 1888. Stukken betreffende de organisatie van de 

vleeskeuring.
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1967-1972. 1 omslag

1953. 1 stuk

1959-1976. 1 pak

1955-1974. 1 omslag

1937-1968. 1 omslag

3.17; Organisatie van de Erediensten

3.17.1 Algemene zaken aangaande erediensten

1918. 1 stuk

3.17.2 Financiële ondersteuning

1949-1963. 1 omslag

Stukken betreffende het bekomen van een 

slopingstoelage.

#GSJ

#GSJ 1900.

#GSJ 1903. Stukken betreffende de algemene vergadering van 

de kleine landeigendom.

#GSJ 1902.

1901. Stukken betreffende het verkrijgen van een 

subsidie voor woningaanpassing en woonsanering.

#GSJ 1899. Briefwisseling tussen de gewestelijk maatschappij 

Noord Zuid Antwerpen voor de kleine 

landeigendom en de gemeente Sint-Job inzake het 

ter kennis geven van het slopen van krotwoningen.

Verordening betreffende de opruiming van 

ongezonde woningen.

#GSJ 1905. Stukken betreffende de vergoeding voor de 

dubbele mislezing aan de pastoor van de kerk 

Heilige Man Job en de Kapelaan van de OLV van 

Lourdes.

#GSJ 1904. Brief inzake de oprichting van de kapel van de OLV 

van Lourdes.

125


