Inventaris van het archief
van het waterschap
"De Geertruidapolder" 1941 - 1976.

Kort historisch overzicht van het waterschap "De Geertruidapolder".

I. Oprichting 31 juli 1941 (provinciaal blad 1942 nr. 8)
- taak: waterkering/waterbeheersing
- voortzetting taken van zg. Geertruidapolder en
zg. Stadspolder.

II. In 1968 werd aan de gemeente Bergen op Zoom overgedragen:
1. Het eigendom van de Geertruidapolderdijk met aangrenzende
gronden/schorren
2. Het onderhoud van de Geertruidapolderdijk, de waterleidingen
en de zorg voor de afwatering. (Enkel het beheer bleef
bij de Geertruidapolder)
De planning was dat bij opheffing van de Geertruidapolder naar
de Brabantse Bandijk zouden overgaan:
1. Beheer en onderhoud van de Stadspolderdijk en de Havendijk.
2. Het onderhoud van de Geertruidapolderdijk.

III. In 1969/1970 bestonden bij de provincie plannen tot opheffing
per 1-1-1971.
Dit is niet doorgegaan, vermoedelijk omdat er toen reeds plannen
bestonden het hoogheemraadschap West-Brabant met de taak waterkering te belasten.
Per 1-1-1977 vond incorporatie plaats met hoogheemraadschap
West-Brabant.
Vandaar dat overdracht aan de Brabantse Bandijk, die gelijktijdig
met hoogheemraadschap West-Brabant is geïncorporeerd, nooit heeft
plaatsgevonden.

Lijst van bestuursleden van het waterschap "De Geertruidapolder".

Dijkgraven.

19-10-1942 t/m

6- 8-1946

Henricus Anthonius Franciscus Lijnkamp

11- 1-1947 t/m

5-11-1952

Herman Bernard Jan Witte

5-11-1952 t/m 14- 8-1965
14- 8-1965 t/m

Leonard Antoon Hubert Peters

1- 1-1977

Louis Josephus Maria van der Laar

19-10-1942 t/m

1- 7-1946

A.M. Avéres

19-10-1942 t/m

1-7-1956

M.C. Franken

Gezworene.

11- 1-1947 t/m 23- 9-1948

H. Hissink

23- 9-1948 t/m

J.C. Visser

1- 1-1977

1- 7-1956 t/m 22- 6-1962

A.P. Musters

1- 7-1963 t/m

W.J. Franken

1- 1-J977

Secretaris/Penningmeester.

29- 6-1942 t/m

1- 8-1956

G.J.J. van Opdorp

1- 8-1956 t/m

1- 1-1977

F.J.W. Clarijs

.07.1

Bijzonder reglement voor het waterschap "De
Geertruidapolder" 1942, met wijzigingen. 1942-1972.

.07.1

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap
"De Geertruidapolder". 1942-1944.

.07.1

Stukken betreffende de opheffing van de waterschappen
Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk, Heemraadschap
van de Mark en Dintel, Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet en De Geertruidapolder
en de incorporatie van die waterschappen in het
Hoogheemraadschap West-Brabant. 1966-1976.

.07.12

Studiecommissie waterschappen. Rapport "Het waterschap
en zijn toekomst" (diepdelversrapport). 1972-1975.

,07.125

Nota "Het waterschapsbestel in Noord-Brabant". 1970.

,07.2

Stukken betreffende de oprichting van het waterschap
West-Brabant en het aanwijzen van een lid voor de
Algemene Vergadering van het waterschap West-Brabant.
1969-1976.

.07.351.12

Verkoop van de Geertruidapolderdijk met aangrenzende
gronden en schorren te Bergen op Zoom, kadastraal
bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie H, nummers
660, 797, 2104, 2128 en 2214, alsmede overdracht van
het onderhoud van de Geertruidapolderdijk, de waterleidingen en in het algemeen de zorg voor de afwatering
van de gronden in het gebied van het waterschap,
aan de gemeente Bergen op Zoom. 1966-1969.

.07.351.14

Overname van percelen dijk, slikken en bouwland onder
de gemeente Bergen op Zoom, kadastraal bekend sectie H,
nummers 2104, 2128, 660, 795, 797, 2214 "om niet" van
Mw. C.W. Kruitwagen en kinderen. 1941-1943.

.07.351.14

Overname van strookjes grond onder Bergen op Zoom,
sectie H, van Mw. C.W. Kruitwagen en 11 andere "om
niet" ten behoeve van de verbreding van de waterleidingen in de Geertruidapolder. 1943-1944.

.07.351.52

Wettelijk aansprakelijkheids verzekering. Polis.

10

1963-1973.

.07.352

Frauderisico-onderlinge van gemeente (F.O.G.)

11

Bewijs van deelneming. 1942-1943.

.07.351.11

Begrotingen 1942/1943 t/m 1946/1947.

12

Begrotingen 1947/1948 t/m 1951/1952.

13

Begrotingen 1952/1953 t/m 1956/1957.

14

Begrotingen 1957/1958 t/m 1961/dec. 1962.

15

Begrotingen 1963 t/m 1967.

16

Begrotingen 1968 t/m 1971.

17

Begrotingen 1972 t/m 1976.

18

.07.352.18

.07.352.71

Rekeningen 1942/1943 t/m 1946/1947.

jg

Rekeningen 1947/1948 t/m 1951/1952.

20

Rekeningen 1952/1953 t/m 1956/1957.

21

Rekeningen 1957/1958 t/m 1961/dec. 1962.

22

Rekeningen 1963 t/m 1967.

23

Rekeningen 1968 t/m 1971.

24

Rekeningen 1972 t/m 1976.

25

Renteloze geldlening a ƒ 22.536,36 van de gemeente

26

Bergen op Zoom en renteloze geldlening a ƒ 22.536,36
van provincie Noord-Brabant. 1963-1968.
zie ook dossier nr. 54.

.07.353.221

.07.353.221

Register van ingekomen stukken. 1956 t/m 1976.

27

Register van verzonden stukken. 1956 t/m 1976.

28

Stukken betreffende het beheer van het archief.

29

1953 - 1983.

.07.51

Lijsten van stemgerechtigde ingelanden van het

30

waterschap De Geertruidapolder. 1942-1976.

.07.51

Reglement van orde voor de vergadering van ingelanden

31

van het waterschap "De Geertruidapolder" te Bergen
op Zoom. 1942.

.07.518

Algemene vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

32

Vergaderstukken. 1942-1956.
Geen notulen.

.07.518

Algemene vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

33

Notulen. 1942-1956.
Vergadering dagelijks bestuur. Notulen. 1942-1956.

.07.518

Algemene vergadering van stemgerechtigde ingelanden.
Vergaderstukken en notulen. 1957-1975.

34

•07.52

Dagelijks bestuur. Rooster van aftreding, voorstellen

35

tot benoeming en benoemingsbesluiten.
1942-1976.

.07.524.

Dagelijks bestuur. Bezoldiging. 1949-1975.

36

.07.528

Algemene vergadering van stemgerechtigde ingelanden.

33

Notulen. 1942-1956.
Vergadering dagelijks bestuur. Notulen. 1942-1956.
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.07.528

Vergadering dagelijks bestuur. Vergaderstukken en

37

notulen. 1957-17 oktober 1966.

.07.528

Vergadering dagelijks bestuur. Vergaderstukken en
notulen. 11 november 1966-1975.

38

.07.533/
.07.534

Secretaris/Penningmeester. Bezoldiging. 1954-1975

39

.08 PD

F.J.W. Clarijs

40

Secretaris/Penningmeester. 1956-1976.

N.ft.

.08 PD

70

G.J.J. van Opdorp

41

Secretaris/Penningmeester. 1942-1966.

f 'r r- • > ,.

.08.743.12

Stukken betreffende pensioenbijdragen over het tijd-

42

vak 1942-1976. 1952-1976.

-1.577.8

Stukken betreffende bestemmingsplannen. 1967-1975.
- Bergen op Zoom - Buitengebied.
- Dierenasiel.
- Noordland.

43

-1.791

Subsidiëring van waterschappen door de provincie

44

Noord-Brabant. Subsidie voor kosten van waterhuishouding. 1967-1976.

-1.791.13

Afwatering Geertruidapolder. Onderhoud watergangen.

45

1953-1966.

-1.791.17

Afwateringssluis. Beheer en onderhoud. 1951-1960.

46

-1.792.1

Stukken betreffende de hulpverlening voor herstel-

47

werkzaamheden van de schade na de stormvloed van
1 februari 1953. 1953-1959.

1-792.1

Stukken betreffende schadevergoeding van Rijkswaterstaat wegens wegaanleg op het eigendom van Firma
A.J. Coppens,
(Na 1963 eigendom van gemeente Bergen op Zoom),
gelegen in de Geertruidapolder, bij dijkherstel in
1953. 1957-1965.

48

-1.793

Subsidiëring van waterschappen door de provincie

49

Noord-Brabant. Subsidie voor waterkeringen.
1968-1976.

-1.793.1

Stukken betreffende controle van de toestand waarin

50

de dijken zich bevinden. Dijkcontrolerapporten.
1953-1956.

-1.793.1

Stukken betreffende controle van de' toestand waarin

51

de dijken zich bevinden. Verslagen bedoeld in artikel
5, tweede lid van het reglement op de waterkingen
in Noord-Brabant 1905. 1956-1967.

-1793.12

Stukken betreffende herstelwerkzaamheden aan de dijken

52

in verband met de stormschade in december 1954.
1955-1956.

-1.793.12

Onderhoud waterkeringen. Herstel- en verbeteringswerkzaam- 53
heden aan de zeedijk van de Geertruidpolder. 1942-1952.

1.793.12

Onderhoud waterkeringen. Herstel- en verbeterings-

54

werkzaamheden aan de zeedijk van de Geertruidapolder.
Kosten. Financiering en subsidiëring door gemeente
Bergen op Zoom en provincie Noord-Brabant 1942-1952.
1947-1964.

Zie ook dossier nr. 26.

-1.793.12

1.793.136

Onderhoud waterkeringen. 1953-1976.

55

Ontheffing t.n.v. gemeente Bergen op Zoom voor het

56

leggen van een buis leiding voor de afvoer van gemeentelijk rioolwater naar de Oosterschelde door de buitenwaterkering van de Geertruidapolder, perceel Bergen
op Zoom, sectie H, nr. 2214. 1957-1958.
(besl. d.d. 23 mei 1958 nr. 92).

1.793.136

Ontheffing t.n.v. gemeente Bergen op Zoom voor:
a. het ophogen van de terreinen tot tegen de buitendijk,
zoals op situatietekeningen nr. 4139A en 4139C is
aangegeven.
b. het dichten met zand van de nabij profiel 16 gelegen
uitwatering en aanbrengen van gemetselde schildmuren.
c. het ontwateren van het overblijvende poldergebied door
middel van een in put 81a op te nemen flyghtpomp.
1964-1976. (besl. d;d. 10 februari 1965, nr. 255).

57

-1.793.136

Ontheffing t.n.v. gemeente Bergen op Zoom voor het

58

hebben en onderhouden van een aanvoerriool voor afvalwater met controleput t.b.v. de afvoer van afvalwater vanaf de Zeelandhaven naar het geprojecteerde
persstation in de gemeente Bergen op Zoom door de buitenwaterkering van de Geertruidapolder, ter plaatse van
het perceel, sectie H, nr. 2214. 1968-1974.
(besl. d.d. 24 juli 1969 nr. 316).

-1.793.136

Ontheffing t.n.v. de Minister van Defensie voor het

59

plaatsen, hebben en onderhouden van drie waarschuwingsborden van hout op de Geertruidapolderdijk te Bergen
op Zoom. 1955-1966.

- . •

(besl. d.d. 18 januari 1965, nr. 245).

-1.793.136

Ontheffing t.n.v. Sanders Aannemersbedrijf N.V. te
Delft voor het aanleggen, hebben en onderhouden van
drie hevelleidingen met een doorsnede van 45 cm over
de kruin van de buitendijk van de Geertruidapolder in
verband met de aanleg van de Theodorushaven te Bergen
op Zoom. 1963-1964.
(besl. d.d. 19 november 1963 nr. 211).

60

-1.793.136

Ontheffing t.n.v. Sanders Aannemersbedrijf N.V. te

61

Delft voor het aanleggen, hebben en onderhouden van
twee persleidingen met een doorsnede van resp. 45 en
30 cm. over de kruin van de buitendijk van de Geertruidapolder (havendijk) i.v.m. de aanleg van de Theodorushaven te Bergen op Zoom. 1962-1966.
(besl. d.d. 19 november 1963, nr. 212).

-1.793.136

Ontheffing t.n.v. Sanders Aannemersbedrijf N.V. te

62

Delft voor het aanleggen, hebben en onderhouden van
drie hevelleidingen met een doorsnede van 45 cm
over de kruin van de buitendijk van de Geertruidapolder i.v.m. zandopspuitingswerkzaamheden. 1965.
(besl. d.d. 12 juli 1965, nr. 265)

-1.793.141

Stukken betreffende de organisatie en uitvoering

63

van de dijkbewaking. 1953-1959.
Stukken betreffende de organisatie en uitvoering

64

van de dijkbewaking. 1960-1976.

-1.793.22

Verslagen van schouwvoeringen. 1957-1967.

65

I. v'yö

Vergunning van cie Staat der Nederlanden «an
nee waterschap voor het afgraven van 3.000 a;2
grond van de 2gn. slikbatteri.j , behorende toe.
het militair sehietterrein "Ki.jk
ne Fnf
Bergen op Zoom. 1953-1354;
Brief van het Dagelijks Bestuur set reactie op een
schrijven van Gedeputeerde Staten van Noord-Braban
over het verlenen van ontheffing aan de gemee»te
bergen op Zoom van het ontgrondingsverbod voor het
afgraven van klei in de polder. 1954.
N.B. Ten dele aanwinst 1992-18.

