
I N V E N T A R I S

V A N H E T

A R C H I E F V A N H E T

H E E M R A A D S C H A P

R O O S E N D A A L S C H E

E N

S T E E N B E R G S C H E V L I E T

( 1 8 1 8 ) 1 8 2 1 - 1 9 6 4

D O O R :

M. C. d e B r a b a n d e r - B u r g g r a a f

H o o g h e e m r a a d s c h a p W e s . t - B r a b a n t
B r e d a, 1 9 8 9.



Inhoudsopgave

Inleiding. Bladzijde,

I. Geschiedenis van het heemraadschap de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet « 3

II. Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking. 5

Inventaris van het archief van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet. ^ ' " = ~

I. Stukken van algemene aard. 7

II. Stukken betreffende bijzonder onderwerpen.

A. Organisatie.

en betrekking tot andere lichamen. 8

Eigendommen.

* Aankoop/Ruiling. 9
* Verkoop. 10
* Vestiging opstalrecht, afstand erfpachtrecht. 10
* Verpachting. - n
* Beheer. n

Financiers

* Begroting en rekening. v•.. • - 11
* Beheer van gelden. 12
* Waterschapslasten/Schutgelden. 12

Uitoefening van de dienst.

* Archief/Administratie. 13
* Technische Dienst. 13

* Hoofdingelanden. 13
* Dijkgraaf en Heemraden. 13
* Secretaris/Penningmeester/Ontvanger/Waterbouwkundige. 14

Personeel. 14

1) Het archief van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet omvat
de periodes 1821-1964 en 1965-1976.
Zie ook M.C. de Brabander. Inventaris van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet 1965-1976. Breda 1987.



- 2 -

Bladzijde

B. Taakuitoefening.

Algemeen^ 15

Zorg_voor_de_kwaliteit_van_het_water^ 15

Zorg voor de waterhuishouding^

* Waterstanden. 16
* Afwatering, regeling waterstand. 16
* Onderhoud en beheer sluizen. 18
* Aanpassing Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet in verband
met uitvoering van de Deltawerken. 19

Onderhoud_en_beheer van de_waterg_ang^

* Keur. 19
* Oever-, dijkverbeteringswerken, baggerwerken. 19
* Werken van of ten behoeve van waterschappen en gemeenten. 20
* Ontheffingen c.q. vergunningen ten behoeve van werken van

derden. 21
* Scheepvaartaangelegenheden.

a. Algemeen. 22
b. Scheepvaartrechten. 22
e-. Scheepvaartbeweging. 22

Kaartverzameling_. 24

Lijst van_vernietigde stukken^ • 27



Inleiding.

•• Geschiedenis van het heemraadschap de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet.

Oprichting en organisatie.

jg ingedamd door

De rivier stond echter in open verbinding met het Volkerak; de polders
loosden alleen op natuurlijke wijze op de Vliet.
Naar aanleiding van de slechte toestand van de rivier en de gebrekkige af-
watering, kwam eind van de 18e eeuw de gedachte naar voren de Vliet af
te sluiten van het buitenwater.

Bij Koninklijk Besluit van 5 juli 1818 werd een commissie benoemd (commis-
sie Wijnmalen die werd belast met het onderzoek naar de kosten benodigd
voor de afsluiting van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
Bij Koninklijk Besluit van 28 augustus 1821 no. 75 werd het heemraadschap
de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet opgericht.
De eerste taak was de afsluiting van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet te verwezenlijken op kosten van de belanghebbenden.
De uitte voeren werken zouden staan onder directie van de minister van
Binnenlandse Zaken en Waterstaat.
Het heemraadschap mocht hiervoor een geldlening afsluiten van ƒ 600 000 —
Tevens moest het bestuur binnen 3 maanden een ontwerp-reglement opmaken.' '
üe belanghebbende gemeenten moesten zorgdragen voor het opmaken van de
kohieren van de omslag ter bestrijding van de kosten.
Als dijkgraaf van het nieuwe heemraadschap werd de voorzitter van genoemde
commissie, de heer Pieter Karel Wijnmalen benoemd.
Het dagelijks bestuur telde buiten de dijkgraaf nog vijf heemraden, vier
wat betreft de landerijen onder Steenbergen, Dinteloord, Halsteren, Bergen
op Zoom en Nieuw-Vossemeer en een voor de scheepvaart

" ™ * * "^*** ^eegt bij de oprichting van het heemraadschap eer-

De dato 24 februari 1846 stelde de provincie een nieuw reglement op het
beheer van de Waterstaat vast "het Provinciaal reglement op het beheer
van dijken en polders" welk ten doel had meer uniformiteit in de organisatie
van de waterschappen te brengen. /

Als gevolg van het niet (willen) naleven van genoemde verordening door het
heemraadschap, besloten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in 1851 tot
opheffing van het heemraadschap en oprichting van een nieuw heemraadschap.
Op 29 augustus 1851 verkreeg dit besluit Koninklijke Goedkeuring Bii
Koninklijk Besluit van d.d. 1 mei 1853 (no. 45) werd een nieuw bestuur be-
noemd. De heer P. Sluis werd de nieuwe dijkgraaf.
Het nieuwe bestuur van het heemraadschap werd 1 juni 1853 geïnstalleerd
Gedeputeerde Staten droegen het heemraadschap in een reglement (in werking
op d.d. 1 januari 1920) de vorming van het instituut Hoofdingelanden te kiezen
door de ingelanden op.

Taak van het heemraadschap.

De taak van het in 1821 opgerichte heemraadschap was tweeledig.
Ten eerste de zorg voor de waterbeheersing in het stroomgebied'van de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, c.q. de zorg voor de beheersing
van het peil van de rivier ten behoeve van de afwatering van de op de
rivier afwaterende gronden.
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Ten tweede de zorg voor een goede onderhoud van de rivier ten behoeve van
de scheepvaart.
Het besluit van de commissaris van de koningin in de provincie Noord-
Brabant tot inwerkingtreding van een verordening betreffende de waterhuis-
houding, gepubliceerd in het Provinciaal Blad nummer 57 van het jaar 1943,
legde tevens aan elk heemraadschap c.q. waterschap dat waterleidingen in
beheer had de verplichting op elk soort verontreiniging van het water en
de verzilting in die wateren tegen te gaan.

Omslagen.

Bij instelling van het heemraadschap werd bepaald dat de gemeentebesturen
de omslagen moesten innen en afdragen.
Aanvankelijk rees er van de kant van de gemeenten veel verzet en werden
er geen gelden aan het heemraadschap afgedragen.
Bij de reorganisatie van het heemraadschap in 1853 kwam er een nieuwe
omslagregeling tot stand.
De ingelanden werden nu direct belastingplichtig aan het heemraadschap,
wat de aanstelling van ontvangers van saslasten tot gevolg had.
Tijdens de vergadering van hoofdingelanden van d.d. 31 augustus 1921 werd
besloten de inning van de saslasten te centraliseren en onder beheer van de
secretaris-penningmeester te brengen, c.q. de bestaande betrekkingen van
ontvangers van het heemraadschap op te heffen.

Stroomgebied en waterstaatkundige toestand van de Roosendaalsche en
Steenbergsc'he Vliet. ^

Het stroomgebied van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet bedraagt
± 31.000 hectare, waarvan ± 2.400 hectare op Nederlands en ± 7.000 hectare
op Belgisch grondgebied liggen.
De rivier bestaat uit twee gedeelten, met een verschillend waterpeil ge-
naamd het Bovenpand en het Benedenpand, beide ±11 km lang.
Het Boven- en Benedenpand afgescheiden door een schutsluis "het Bovensas",
het Benedenpand afgescheiden van het Volkerak door middel van een schut-
sluis "het Benedensas".
De sluizen, een schut- en een uitwateringssluis aan het Benedensas en
een schutsluis aan het Bovensas werden voltooid in 1823.
In 1884 werden een nieuwe (grote) uitwateringssluis aan het Benedensas
en een nieuwe aflaatsluis met toeleidingskanaal aan het Bovensas opge-
leverd.
Terwijl in het jaar 1914 een nieuwe schutsluis naast de bestaande schut-
sluis aan het Benedensas met een schutkolk en een sluishoofd gereed
kwamen en aan het Bovensas tevens een nieuwe schutsluis werd gebouwd.
Op de buitengewone vergadering van Ingelanden welke op 30 juli 1918 in
Roosendaal werd gehouden, werd met algemene stemmen het besluit genomen
ƒ 25.000,— uit te trekken voor een onderzoek naar de verbetering van
de afwatering van de rivier en van de daarin uitwaterende polders.
Ingenieur Bogaarts werd met het onderzoek belast.
Een commissie van voorlichting "de Vlietcommissie" werd benoemd om de
ingenieur voor te lichten omtrent klachten over en gebreken van de
afwatering.
In de buitengewone vergadering van ingelanden d.d. 13 december 1919 werd
het (hernieuwd) rapport van genoemde commissie behandeld.
Met algemene stemmen werd het voorstel aangenomen het bestuur te
machtigen subsidie aan te vragen voor de uitvoering van de Vlietplannen.
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Scheepvaartaangelegenheden.

Tot 1950 heeft de financiering van de kosten, die voortvloeiden uit
het onderhoud van de rivier ten behoeve van de scheepvaart, niet tot
grote problemen geleid. Vooral hét vervoer van bieten naar de langs de
rivier liggende suikerfabrieken zorgde voor voldoende inkomsten uit de
ontvangen vaar- en schutgelden.

Door de opkomende concurrentie van het spoor- en wegvervoer en het feit
dat de rivier niet berekend was op de groter wordende schepen, liep al
in de jaren zestig het scheepvaartverkeer sterk terug.
De grote schepen veroorzaakten veel schade aan de oevers, wat met zich
meebracht dat de vaargeul steeds vaker uitgediept moest worden
Verhogingen van vaar- en schutgelden, die op grond van een Keizerlijk
Decreet van 1811 door de Kroon moesten worden goedgekeurd, werden niet
toegestaan.

In de loop van de jaren zestig drong het bestuur van het heemraadschap
de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, evenals het bestuur van het
waterschap de Mark er bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op aan
een oplossing voor de steeds verder oplopende scheepvaarttekorten te
zoeken; een aanvulling van de tekorten door onder meer het Rijk de
Provincie en/of belanghebbende gemeenten. '

Mark-Vlietkanaal ^ .

Ter verbetering van de scheepvaart werd reeds in 1911 in opdracht van
de gemeente- Roosendaal een plan voor de aanleg van een kanaal tussen
T ^JlJ" ^ "*"* *" ^* Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet opgemaakt,
in iy^4 werd een nieuw plan opgemaakt, in opdracht van de gemeente
Roosendaal, wat uiteindelijk resulteerde in het Mark-Vlietkanaalplan
Ook dit plan ondervond weer vertraging door onder meer het uitbreken van
de tweede wereldoorlog, de watersnoodramp van 1953 en de tracering van
Rijksweg 17. *

Geschiedenis van het archief en de verantwoording van de bewerking.
y

Het waterschap van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet was samen met
de waterschappen de Brabantse Bandijk en Mark en Dintel voor de verzorging
van zijn archieven aangesloten bij het gemeenschappelijke archivariaat
Nassau-Brabant" te Zevenbergen.

Officieel was deze dienstverlening ingegaan per 1 juli 1963, met ingang
van 1 januari 1964 vond er echter een volledige dienstverlening plaats.
Het beheer van het archief kwam in 1964, in handen van de heer Jaspers
van het waterschap de Brabantse Bandijk.

Het jaarverslag 1964 van het archivariaat maakte melding dat een groot
gedeelte van het (oud) archief van de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet lag opgeslagen in het sashuis aan het Benedensas te de Heen
(gemeente Steenbergen), sommige stukken in de brandkast, andere er buiten.
Gestreefd moest worden naar een veiliger berging.

Voor (her)ordening werd het archief (tijdelijk) overgebracht naar het
gemeentehuis van Steenbergen.

1) Zie ook archiefgedeelte 1965-1976.
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Men had tot aan het tijdstip waarop de dienstverlening van het archi-
variaat begon, gebruik gemaakt van het zogenaamde "Limburgse stelsel".
Men maakte gebruik van agenda's en klappers. De stukken werden chrono-
logisch opgeborgen. Na een bepaalde periode, meestal een jaar, werden
er zoveel mogelijk dossiers gevormd, die later weer werden aangevuld.
De overige stukken bleven chronologisch gerangschikt.
De (her)ordening werd ter hand genomen door de heer W. van Ham, werk-
zaam bij de gemeente Steenbergen, per 1 januari gedetacheerd bij het
archivariaat "Nassau-Brabant" voor de ordening van archieven van water-
schappen.
In 1973 is het archief overgebracht naar het waterschap West-Brabant,
na de incorporatie d.d. 01.01.1977 met onder meer het heemraadschap de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet Hoogheemraadschap West-Brabant
geheten.

Verantwoording van de bewerking.

Het archief van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet omvat de periodes

1821-1964 en 1965-1976.
Het tweede archiefgedeelte werd al in eerder stadium geselecteerd en ge-
ïnventariseerd (in kader van de opleiding V.V.A), zie M.C. de Brabander.
Breda 1987. Inventaris van het heemraadschap Roosendaalsche en Steen-
bergsche Vliet (1920) 1965 - 1976) 1979.
Thans heb ik het eerste gedeelte, periode 1821 - 1964 ter hand genomen.
Het eerste archiefgedeelte bleek minder volledig te zijn als het tweede
archiefgedeelte.
In de loop van de tijd zijn door allerlei oorzaken onder meer brand, oor-
logsomstandigheden, onvoldoende huisvesting en verzorging, vrij veel
stukken verloren gegaan.
De stukken trof ik zaaksgewijsgeordend aan. Tevens was er een dossier-
inventaris aanwezig. (Zie ook de inleiding van de periode (1920) 1965 -
1976 (1979).

Waar nodig werden door mij dossiers herordend, danwei gesplitst of samen-
gevoegd en van te vernietigen stukken ontdaan.
Verscheidene stukken betreffende financiële zaken waren reeds uit het
archief geselecteerd. Het betrof vooral bijlagen van de rekeningen.
Voor de vernietiging heb ik gebruik gemaakt van de lijst van voor ver-
nietiging in aanmerking komende bescheiden uit archieven van de organen
van waterschappen dagtekende na 1850.
Er zijn uit het archief geen stukken vernietigd uit de periode voor 1850.
Na vernietiging bleef er de oorspronkelijke 18 meter archief 7$ meter over
+ 3 m, tekeningen.
De lijst van vernietigde stukken is als bijlage bij de inventaris ge-
voegd.
De indeling van deze lijst is gebeurd met behulp van de code van de Unie
v-an Waterschapsbonden van 1961.
Waar nodig zijn door mij de verwijzingen in de inventaris opgenomen.
De inventaris is ingedeeld in (sub-)rubrieken. Binnen de (sub-)rubrieken
is (behoudens enkele uitzonderingen) de chronologische ordening toegepast.

Breda, 1 juni 1989.
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Inventaris.

I. Stukken van_algemene aard.

1 Jaarverslagen,
1936-1964. i

2-36 Notulen en bijlagen der vergaderingen van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur,
1821-1964. 35

N.B: De jaren 1821-1946 bevatten tevens minuten van uitgaande
en afschriften van ingekomen brieven.

Algemeen en Dagelijks bestuur.
2 1821-1822 16 1920-1922
3 1822-1824 17 1922-1923
4 1824-1827 18 1924-1925
5 1827-1831 19 1926-1927
6 1831-1836 20 1928-1929
7 1836-1846 21 1930-1931
8 1847-1855 22 1932
9 1855-1863 23 1933
10 1863-1870 24 1934
11 1871-1881 25 1935
12- 1881-1886 26 1936-1937
13 1887-1896 27 1938-1939
14 1896-1913 28 1940-1941
15 1913-1920 29 1942-1946

Algemeen Bestuur.
30 1946-1961
31 1962-1964

Dagelijks Bestuur.
32 1946-1953
33 1954-1961 /
34 1962 /
35 1963
36 1964

37 ' Agenda's voor de vergaderingen ,van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur,
1920-1964. 1

38 Index op de notulen van de vergaderingen van het Algemeen
en Dagelijks Bestuur,
1823-1970. 1 deel,

1 stuk
39-43 Registers van uitgaande brieven verzonden door het heem-

raadschap of de secretaris,
1891-1920. 5 delen



44-45

46-47

48-51

52

53

39
40

41
42
43

Heemraadschap
1891-1917
1917-1919
Secretaris.
1891-1904
1904-1916
1916-1920

Agenda's van ingekomen en uitgaande stukken,
1893-1918.

44 Agenda's van ingekomen stukken.

45 Agenda's van uitgaande stukken.

II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

A. Organisatie.

andere lichamen.

N.B. Zie ook inventarisno. 236.

Notulen en besluiten van de vergaderingen van de "Commissie
belast met het vinden van middelen en repartrirïering der
kosten vereist voor de dichting van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, tevens minuten van uitgaande en af-
schriften van ingekomen brieven,
1818-1821.

46 1818-1820 (1 band)
47 1820-1821

Stukken betreffende totstandkoming van het bijzonder
reglement, met wijzigingen,
1822-1964.

48
49
50
51

1822-1909
1911-1920
1921-1926
1931-1964

/

Stukken betreffende toepassing van de bepalingen van het
algemeen waterschapsreglement op waterschappen c.q. het
heemraadschap,
1858-1859.

Tabellarisch overzicht betreffende de inrichting van het
heemraadschap onder meer opgaaf van belanghebbende gemeenten,
hoogte van de dijken en schuldenlast,
1974.

2 delen

1 band, 2
katernen

4 omslagen

1 omslag

1 stuk



_ Q

4 Stukken betreffende oprichting en inrichting van een water-
schap belast met de zorg voor de waterkeringen in West-
Brabant, c.q. oprichting van het hoogheemraadschap de
Brabantse Bandijk,
1W3-1956. 1 omslag

55-56 Stukken betreffende samenvoeging van de heemraadschappen
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet en Mark en Dintel
in verband met de aanleg van een verbinding tussen de
Mark en Dintel (Mark-Vlietkanaal),
"56-1964. 2 omslagen

55 1956-1963.
56 1963-1964.

Eigendommen.

Stukken betreffende vaststelling van eigendomsrechten op de
gorzen en dijken nabij het Benedensas, alsmede met de Staat
en derden gesloten overeenkomsten ter zake,
1858-1937.

Stukken betreffende afwikkeling van oorlogsschade aan eigen-
dommen,
1942-1955.

Stukken betreffende afwikkeling van stormvloedschade (waters
noodschade 1953) aan onroerende goederen,
1953-1954.

* Aankoop/ruiling. /

N.B. Zie inventarisno. 67.

Stukken betreffende aankoop van, dijken, gorzen en kreken
gelegen nabij de Vliet onder de gemeente Steenbergen ten
behoeve van uitvoering van werken voor de afsluiting van de
Vliet,
1822-1847. .

Notariële akten inzake aankoop en ruiling van onroerend
goed en gronden gelegen onder de gemeenten Steenbergen,
Dinteloord, Roosendaal en Oud en Nieuw-Gastel,
1913-1936.



- 10 -

o2

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Besluit van de vergadering van hoofdingelanden inzake over-
dracht van het eigendomsrecht van een gedeelte van de
Roosendaalsche haven aan de gemeente Roosendaal ten behoeve
van de aanleg van riolering door genoemde gemeente,
1914. .

Stukken betreffende overdracht van eigendommen aan de ge-
meente Steenbergen ten behoeve van de verbetering van de
Steenbergsche haven,
1915.

Stukken betreffende plannen tot aankoop van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet van de Staat,
1915, 1955-1961.

Besluit van de vergadering van hoofdingelanden inzake machti-
ging van het bestuur tot de aankoop van terreinen ten behoeve
van de specieberging,
1935.

Stukken betreffende aankoop van een perceel grond onder de
gemeente Oud en Nieuw-Gastel van de n.v. B.B.A. te Breda ter
afronding van het bezit van het heemraadschap,
1948-1949.

* Verkoop ' .*.

Stukken betreffende aankoop, verkoop en gebruik van gronden
gelegen aan het Benedensas naar aanleiding van aanleg van
vestingwerken door het Departement van Oorlog,
1831-1906. '

Stukken betreffende de verkoop van gronden onder de gemeente
Steenbergen aan A.C. Verbeek en M. Dekkers,
1883-1918.

/
Stukken betreffende verkoop van gronden onder de gemeente
Dinteloord aan Provinciale Waterstaat ten behoeve van de
reconstructie weg Dinteloord-Steenbergen,
1938-1939. ,

Stukken betreffende verkoop van gronden aan de Westelijke
Havendijk onder Roosendaal aan een cliënt van het assurantie-
kantoor A.F.J. Maes ten behoeve van vestiging van een ijzer-
gieterij,
1954.

* Vestiging opstalrecht, afstand erfpachtsrecht.

Overeenkomst met J. Floren inzake vestiging recht van op-
stal ten aanzien van een schuur, in eigendom van het heem-
raadschap, staande op een perceel grond onder Steenbergen,
1895.

tuk

1 omslag

1 omslag

1 stuk

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 stuk
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' Stukken betreffende afstand van erfpachtsrecht aan de Staat
ten aanzien van een perceel grond welke ten gevolge van
afgraving tot het wateroppervlak van de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet is gaan behoren,
1929.

i omslag

* Verpachting.

73-75 Akten inzake verhuring en verpachting van gronden en water
onder de gemeente Steenbergen en Dinteloord
1831-1946. ,

J omslagen

73 1831-1850.
74 1871-1911.
75 1925-1946.

* Beheer.

' Stukken betreffende bouw en verbouw van sluiswachters-
woningen,
1830-1914.

1 omslag

^ Stukken betreffende gedeeltelijke ontginning en tijdelijke
ingebruikgeving van percelen grond, genaamd de Veentjes,
gelegen onder de gemeente Roosendaal in verband met het nog
niet benodigd zijn, van de gronden voor de opslag van specie,

1 omslag

Stukken betreffende overdracht in beheer en onderhoud van
de zeedijk nabij het Benedensas aan het hoogheemraadschap
de Brabantse Bandijk en in verband met hiermee verhoging
van de Sasdijk op kosten van genoemd waterschap,
1955-1961. f' .

1 omslag

Financiën.

* Begroting en rekening.

79-83 Begrotingen en begrotingswijzigingen,
• 1821-1964. c ,1

i> pakken
79 1821-1887.
80 1888-1926.
81 1927-1939.
82 1940-1949.
83 1950-1964.

Rekeningen met bijlagen,
84-221 1824-1964. . ,„ .

138 omslagen
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84-93
94-103
104-113
114-121
122-130
131-140
141-150
151-160

1824-1833.
1834-1843.
1844-1853.
1854-1861.
1865-1873.
1874-1883.
1884-1893.
1894-1903.

161-162
163-173
174-183
184-193
194-203
204-213
214-221

1904-1905
1906-1916
1917-1926
1927-1936
1937-1946
1947-1956
1957-1964

222

223

224-227

228-230

231

232

Statistiek der rekeningen over de dienstjaren 1824-1935,
1915-1935. 1 omslag

Stukken betreffende de controle van de rekeningen door het
Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële adviezen
en het accoutantskantoor J.L. Ie Clerq,
1946-1963. ' 1 omslag

* Beheer van gelden. . .

Stukken betreffende afgesloten (vaste) geldleningen,
1822-1964. 4 omslagen

224 1822-1939.
225 1952-1953.
226 1959.
227 1964.

* Waterschapslasten/Schutgelden.

N.B.: Zie voor "Schutgelden" de inventarisnrs. 277-347,
431-434.

N.B.: Zie voor "Waterschapslasten" ook inventarisnr. 274.

Stukken betreffende vaststelling, heffing en invordering
der omslagen, /
1821-1850. / 3 omslagen

228 1821-1826.
229 1827-1837.
230 1838-1850.

Processen-verbaal van opmeting van dijken en gorzen
gelegen nabij de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
onder de gemeenten Steenbergen, Dinteloord en Princeland,
tevens lijst van aangelanden aan de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet,
1825-1835, 1873. 1 omslag

Stukken betreffende vaststelling en herziening klassi-
ficatie van gronden,
1909-1932. 1 omslag
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Uitoefening van de dienst.

233

233 I

234

235

236

* Archief/Administratie.

Trefwoordenindex op het archief over de jaren 1823-1912
bijgewerkt in 1906 en 1912, '
z .d.

Stukken betreffende het beheer van het archief
1837-1945.

Stukken betreffende verlening vrijdom van port door

het ministerie van Financiën ten aanzien van correspondentie
van bestuursleden van het heemraadschap,
1858-1923.

* Technische Dienst.

Stukken betreffende aanschaf en sloop van een stoom-
baggermolen en dekaak,
1907-1941.

Stukken betreffende waarneming van de Technische Dienst
door het Technisch bureau van de Unie van WaterschaDDen
1957-1962. ' - ^ '

Organen_en_functionarissen.

1 deel

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

237

238-241

* Hoofdingelanden.

Processen-verbaal inzake de verkiezing van hoofdinge-
landen,
1926-1956.

* Dijkgraaf en Heemraden.''

Stukken betreffende benoeming en ontslag van dijkgraaf,
heemraden en penningmeester,
1821-1955.

238 1821-1859.
239 1866-1919.
240 1920-1932.
241 1933-1955.

N.B.: Bevat tevens staat met opgaaf van data inzake be-
noeming en ontslag van dijkgraaf en heemraden en
personeelsleden vanaf 1821.
Opgemaakt c. 1920. Bijgewerkt tot 1951.

1 omslag

4 omslagen
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242

243

244

245-246

Stukken betreffende bezoldiging dijkgraaf en heemraden,
1936- 1959. • 1 omslag

Stukken betreffende regeling vergoeding voor wat betreft
reis- en presentatiekosten ten behoeve van dijkgraaf,
heemraden en personeelsleden,
1949. 1 omslag

* Secretaris/Penningmeester/Ontvanger/Waterbouwkundige.

Stukken betreffende de benoeming en bezoldiging secretaris
en penningmeester,
1834-1946. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 238-241.

Stukken betreffende benoeming, ontslag, bezoldiging, in-
structie en werkzaamheden van de ontvanger en waterbouwkundige,
1843-1957. 2 omslagen

245 Ontvanger der omslagen,
1843-1930.

246 Waterbouwkundige,
1849-1957.

* N.B.: zie ooK: inventarisnr. 251.

Personeel.

247

248-250

251

N.B.: Zie ook inventarisnr. 243.

Register van akten gepasseerd ten overstaan van of opge-
maakt door het dagelijks bestuur betreffende onder meer
benoeming van, en eedaflegging door personeel en de aan-
besteding der werken, /
1822-1860. / 1 deel

Stukken betreffende benoeming, ontslag, bezoldiging en
instructie van personeel,
1822-1963. , 3 omslagen

248 1822-1899.
249 1901-1929.
250 1930-1963.

Stukken betreffende procesvoering tegen de waterbouwkundige
naar aanleiding van fraude bij de uitvoering van werkzaam-
heden op de Sasdijk nabij het Benedensas,
1913-1916. 1 omslag
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Stukken betreffende verzekening van personeelsleden tegen
ongevallen, c.q. afsluiting van een collectieve ongevallen-
verzekering bij J.C. Knecht en zonen,
1959-1961. i ,

1 omslag

B. Taakuitoefening.

Algemeen.

253-269 Rapporten en verslagen inzake waterstaatkundige toestand
in West-brabant c.q. het stroomgebied van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet; o.m. verbetering van de afwatering,
scheepvaart- en watervoorziening (Kanalenplan, Plan Bongaerts,
Plan aanleg Mark-Vlietkanaal).

1855-1964. 17 omslagen
253 1855-1910. 262-263 1925.
254 1911-1919. 264 1926.
255 1920. 265 1927.
256 1921-1922. 266 1928
257-258 1923. 267 1929.
259-260 1924. 268 1932-1933.
261 1924 (tekeningen). 269 1934-1964.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 55, 56, 349-358.

0 Notulen van de vergaderingen van de "Vlietcommissie", inge-
steld ter bestudering van de verbetering van de vaar- en
afwateringsmogelijkheden op de Roosendaalsche en Steenberesche
Vliet,
1918-1919. . ' . 1 omslag

271-272 Jaarverslagen en rapporten opgemaakt door de waterbouwkundige
inzake o.m. uitgevoerde (onderhouds-)werken, de toestand
van de rivier en de scheepvaart,
1932-1957. 2 omslagen

271 Jaarverslagen, 1934-1943.

272 Rapporten, 1915-1942.

het water.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 348, 360.
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73

274

Stukken betreffende totstandkoming van een oriënterend onder-
zoek naar de verontreiniging van de rivier t.g.v. lozing door
aan de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet gelegen bedrijven,
1944-1954. 1 omslag

Stukken betreffende opzet van een vergunningenstelsel ten
aanzien van afvalwaterlozing in het gebied van het heem-
raadschap met inbegrip van regeling van de financiële con-
sequenties,
1963-1964. . 1 omslag

Zorg voor de waterhuishouding^

275

276

277-347

348

* Waterstanden.

Stukken betreffende vaststelling en regeling van waterstanden
in de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, alsmede klachten
van ingelanden en bedrijven hierover,
1830-1965.

Stukken betreffende plaatsing, behoud en beheer van een zelf-
registrerende peilschaal aan de buitenhaven bij het Beneden-
sas,
1868-1939.

Week- en maands'taten houdende opgaaf van waterstanden,
scheepvaartbeweging en ontvangen schutgelden aan het Steen-
bergsche Sas (Benedensas) en het Roosendaalsche Sas (Bovensas),
1872-1913.

1 omslag

1 omslag

71 omslagen

277

278
279-288
289-295
296-305
306-315

Benedensas
Maandstaten,
1872-1964.

Weekstaten,
1913-1916.
1919-1928.
1929-1935.
1945-1954.
1955-1964. •

316

Bovensas
Maandstaten,
1875-1964.

Weekstaten,
317-327 1925-1935.
328-338 1945-1955.
339-347 1956-1964.

* Afwatering, regeling van de waterstand.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 253-269, 415.

Stukken betreffende ontheffingverlening ten aanzien van de
verordening waterhuishouding voor de lozing en onttrekking
van (afval-)water door bedrijven en betreffende uitbaggering
van door afvalwaterlozing ontstane verontdiepingen,
1867-1954. 1 omslag
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J49-358 Stukken betreffende subsidiëring en uitvoering van werken
(o.m. in werkverschaffing) ten behoeve van de verbetering
van de afwatering van inliggende waterschappen (o.m. uit-
voering Plan Bongaerts),
1878-1941. ,, ,

11 omslagen

349 Algemeen,
1931-1932.

350 Westland en St. Onconnerspolder,
1878-1935.
N.B.: Zie inventarisnr. 416.

351 Cruyslandsepolder (Boomvaart),
1881-1934.

351 Gewijzigde Cruyslandsepolder,
1935-1939.

352 Grote en Kleine Bolspolder,
1882-1936.

353 Heense- en Vlietpolder,
1912-1934.

354- Triangelpolder,
1918-1934.

355 De Ligne,
1927-1931.

356 Oost en West Graaf-Hendrikpolder, Oude en Nieuwe
Vlietpolder en Oude Heipolder,
1931-1936.

357 Anna-Maria-Koningsoo/d en Karolina- of Kooipolder,
1932-1962, 1976. /

358 Westland,
1935-1940.
N.B.: Zie ook inventarisnr. 350.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 253-269, 415-417.

359 Stukken betreffende vergunningverlening aan diverse water-
schappen ten aanzien van het stichten van mechanische be-
malingen ten behoeve van het lozen van water op de Roosen-
daalsche en Steenbergsche Vliet,
1950-1962. 1 omslag
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360

361

362-365

366-369

370

371

372

Vergunningen, c.q. ontheffingen voor het lozen van water op
en onttrekken van water uit de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet,

1948-1962, 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 419 e.v.

* Onderhoud en beheer sluizen.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 349-358, 382-403.

Stukken betreffende de aanbesteding, financiering en

aanleg van dichtingswerken aan de mond van de Roosendaalsche
en Steenbergsche Vliet,
1821-1925. 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van herstel- en verbete-
ringswerken aan en nabij het Steenbergse of Benedensas en
het Roosendaalsche of Bovensas,
1827-19-55P 4 omslagen

Benedensas
362 1827-1915. N.B.: Zie ook inventarisnr. 370.
363 1919-1940.
364 1942-1962.

Bovensas.
365 1839-1963.

Stukken betreffende bouw van een nieuwe (2e) suatiesluis
bij het Benedensas en een nieuwe aflaatsluis met 'toeleidings-
kanaal aan het Bovensas,
1845-1885. 4 omslagen

366 1845-1849.
367 1882.
368 1883.
369 1884-1885.

Stukken betreffende procesvoering tussen het heemraadschap
en A. Blijleven naar aanleiding, van oplevering van de nieuwe
waaier- en vloeddeuren aan het Benedensas,
1893-1897. 1 omslag

N.B.: Zie ook inventarisnr. 362.

Stukken betreffende de bouw van een tweede sluis bij het
Bovensas,
1912-1914. • 1 omslag

Stukken betreffende regeling van schuttijden, c.q. bediening
van de sluizen,
1913-1964. 1 omslag
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373-375 Stukken betreffende de uitvoering van vernieuwingswerken
o.m. het maken van nieuwe sluisdeuren en remmingwerken
aan het Benedensas in het kader van de monumentenzorg,
1962-1964. 3 omslagen

373 Bestek, 1962-1964.
374 Meer- en minderwerk, 1964.
375 Bouwvergaderingen, 1964.

* Aanpassing Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet in
verband met uitvoering van de Deltawerken.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 382-403.

376-377 Stukken betreffende onderzoek naar de gevolgen van de
uitvoering van de Deltawerken voor het stroomgebied
van de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
1955-1964. 2 omslagen

376 Rapporten en verslagen, 1955-1964.
377 Standpuntbepaling ten aanzien van de ontwikkeling

van de Bijdragenwet Deltawerken,
1961-1963.

Onderhoud_en beheer van de watergang.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 361, 362-365.

* Keur.

378-381 Stukken betreffende de totstandkoming en herziening van de
Keur of Politieverordening (reglement van politie) op de
rivier, met retro-acta,
(1669) 1823-1953. 4 omslagen

378 (1669) 1823-1901.
379 1911-1920. '
380 1927-1953.
381 1962-1963.

* Oever-, en dijkverbeteringswerken/Baggerwerkzaamheden.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 247, 270, 348, 361 e.v.

382-403 Bestekken en voorwaarden voor het uitvoeren van nieuwe en
onderhoudswerken aan de rivier, jaagpaden, gebouwen en
sluizen met processen verbaal van aanbesteding,
1822-1959. , 22 omslagen
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404-411

382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

1822-1823.
1825-1835.
1836-1840.
1841-1845.
1846-1850.
1851-1855.
1856-1860.
1861-1869.
1971-1875.
1876-1880.
1881-1883.

Stukken betreff

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

1884-1887
1888-1890
1891-1893
1894-1896
1897-1900
1901-1903
1904-1906
1907-1910
1911-1917
1924-1942
1955-1959

Stukken betreffende de uitvoering van baggerwerkzaamheden
in de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, de monding
in de Krammer en in de havens van Steenbergen en Roosendaal,
alsmede de daardoor benodigde oevervoorzieningen,
1823-1964. 8 omslagen

412-413

404
405
406
407
408
409
410
411

1823-1920.
1921-1930.
1931-1935.
1936-1939.
1940-1941.
1942-1944.
1946-1961.
1962-1964.

Stukken betreffStukken betreffende onderhoud en verbetering van de buiten-
dijk nabij de sluizen van het Benedensas aan het Volkerak.
1830-1954. 2 omslagen

412 1830-1936. '
413 1937-1954.

414 Stukken betreffende uitvoering en subsidiëring van oever-
verdedigingswerken, naar aanleiding van klachten van
pachters en eigenaren van/langs de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet gelegen gronden,
1951-1959. 1 omslag

* Werken van of ten behoeve van waterschappen en gemeenten.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 78, 253-269, 349-358.

415 Stukken betreffende afsluiting van het Papegat, c.q. ver-
betering van de rivier de Zoom door de gemeente Bergen op
Zoom en betreffende gedeeltelijke financiering van genoemd
werd door het heemraadschap,
1859-1886. 1 omslag

416 Stukken betreffende verzwaring en verhoging van de buitendijk
van de Noordheense polder en betreffende subsidiëring van
genoemd werk door het heemraadschap,
1915-1918. 1 omslag
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Stukken betreffende verzoek aan de gemeente Roosendaal en
Rucphen om werken te doen uitvoeren ten behoeve van de ver-
betering van de waterafvoer van gronden "de Beek" gelegen
onder genoemde gemeenten,

1 omslag

418 Stukken betreffende aanleg van een betonbeschoeiing op het
terrein van de Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken aan de
Oostelijke Havendijk te Roosendaal door de gemeente Roosen-
daal en Nispen en betreffende gedeeltelijke financiering
van genoemd werk door het heemraadschap,
1951-1953. 1 omslag

* Ontheffingen c.q. vergunningen ten behoeve van werken
van derden.

N.B.: Zie ook inventarisnr. 333.

19-420 Stukken betreffende vergunningverlening voor de aanleg van
duikers ten behoeve van verbetering van de uitwatering,
1822-1938. 2 omslagen

419 Familie della Faille Ie Leverghem, 1822-1883.
420 J. v/d Brand en J. Heymans, 1913-1938.

421 Stukken betreffende vergunningverlening aan diverse per-
sonen voor het hebben van laad- en losplaatsen aan de
Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
1846-1942. 1 omslag

422 Stukken betreffende concessieverlening aan de overheid
en particulieren voor het leggen, verbreden en vervangen
van overbruggingen over de Roosendaalsche en Steenbergsche
Vliet,

1851-1947. 1 omslag

423 Stukken betreffende vergunningverlening aan nutsbedrijven
en het Rijk voor het leggen van kabels en leidingen,
1900-1964. 1 omslag

424 . Stukken betreffende vergunningverlening aan fabrieken en
bedrijven voor het maken van uitbreidingen en het leggen
van aanlegsteigers,
1920-1962. 1 omslag

425 Stukken betreffende ontheffingverlening aan het Rijk voor
het uitvoeren en hebben van werken voor de aanleg van
Rijksweg 17,
1938-1962.

426 Stukken betreffende ontheffingverlening aan de gemeente
Roosendaal voor o.m. verlening van de Engebeek, verlegging
van de Watermolenbeek en aanleg van riolering,
1949-1963. 1 omslag
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427

428

'9-

430

431-434

435

436-439

Stukken betreffende vergunningverlening aan A.C. Schoutens
voor het dichten van een scheidingssloot nabij het Bovensas,
1954.

Stukken betreffende vergunningverlening aan n.v. Bouwmateri-
alenhandel C. van Herel-de Kok voor het baggeren van een
gedeelte vaarwater nabij de Oosthavendijk ten behoeve van
het lossen van schepen,
1963.

* Scheepvaartaangelegenheden.

N.B.: Zie ook inventaris nrs. 350-353 (2e afdeling van het
archief van de Roosendaalsche en Steenbergse Vliet
voor:
Scheepvaartkosten en -tekorten).
Zie ook inventarisnummers 253, 269-272.

a. Algemeen.

Stukken betreffende bevaarbaarheid van en afmeergelegen-
heid, zeil-, stoom- en sleepvaart op de Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet, tevens betreffende scheepvaartregeling
en- berichtgeving in oorlogstijd,
1859-1939.

Stukken betreffende onderhoud en status jaagpaden,
1865-1948.

b. Scheepvaartrechten.

N.B.: Zie ook inventarisnrs. 277-347.

Stukken betreffende heffing van scheepvaartrechten, o.m.
bepaling van tarieven, verlenging van concessies, behande-
ling van bezwaarschriften,
1840-1963.

431 1840-1930.
432 1931-1939.
433 1941-1945.
434 1945-1963.

c. Scheepvaartbeweging.

N.B. Zie ook inventarisnrs. 277-347, 372, 382-404.

Stukken betreffende uitoefening van toezicht op snelheid

en diepgang van schepen,
1913-1963.

Statistiek scheepvaartbeweging inzake beroeps- en plezier-
vaart op de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet,
1941-1964.

436 1941-1956.
437 1956-1957.
438 1959-1960.
439 1964.

1 omslag

1 omslag

1 omslag

1 omslag

4 omslagen

1 omslag

4 omslagen
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440 Stukken betreffende aanvaring van het motorschip Cristanina
op een o_bstakel in de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet
nabij Gastelsveer en betreffende de afwikkeling van de hieruit-
voortvloeiende schade,
1946-1955.

1 omslag
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Kaartverzamelinq. •

Bovensas.

1. Situatietekening Roosendaalse Sas,
Houten schuif met schuif geleiding van de af laat sluis,
c. 1883.(2 tekeningen).

2. Situatiekaart na de uitvoering van de dichtingswerken,
1824.

3. Kaarten van het opvoerings- en lossingsbouwwerk nabij het
Roosendaalsche Sas, waaronder een ontwerp-duiker onder de
dijk van de Kruislandspolder, en de opstand en dwarsdoor-
sneden van de uitwateringssluis aan het Volkerak,
opgesteld door ir. A.C. Broekman en overlegd bij brief
van 23 juni 1882,
1882. Caiques op linnen. (3 bladen)

N.B. "Bijlagen nrs. 4, 6 en 7".

3a. Funderingsplan van de aflaatsluis nabij het Roosendaal-
sche Sas, schaal 1:50, opgesteld door ir. A.C. Broekman,
1883 juni.

4. Ontwerp van een verlegging van de stroom, naar het ont-
werp van L. Kuier,
1891.

4a. Houten stortvloer vóór de aflaatsluis nabij het Roosen-
daalsche Sas, schaal 1:100,
ca. 1900.

N.B. Schimmelschade.

IJzeren sluisdeuren, >
z.d., 1906, 1907. (6 tekeningen)z.d., 1906, 1907.

6. Hoekblokken, details fundering van de zuidelijke kolk-
muur, hardstijlen, deuren,
1913.

7. Verdraaiing en profielen van de hardstijlen,
1913. .

8. IJzer- en staalwerk van de deuren,
1913. Caiques en afdrukken. (9 tekeningen)

8a. IJzeren draaibrug,
1913. Blauwdrukken. (6 tekeningen)

9. Hardsteen, hoekblokken,
z.d., c. 1913.

10. Plattegrond van het Bovensas boven het veer op Steenber-
gen, (situatie 1822-1823) , (Reconstructietekening),
1826. . .
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11. Ontwerp van een vaste brug door A. Proost,
1936.

— Remmingwerken Boven- en Benedensas, schaal 1:500,
c. 1960.
N.B. Zie kaartnr. 23.

Benedensas

12. Tekening van de kettingmolen en het schepradmolentje
gebruikt bij het bouwen van de Steenbergsche Sas-sluis,
ca. 1823.

12a. Windwerken op de schuiven van het Steenbergsche Sas,
schaal 1 el op 25 duim,
ca. 1823.

13. Funderingsplan uitwateringssluis aan het Volkerak, met
details,
c. 1904.
N.B. Zie kaartnr. 21.

14. Lengteprofiel van de uitwateringssluis,
c. 1823.

15. Situatiekaart van de dichtingswerken,
c. 1823.

16. Heiplan en kespen, situatie 1822,
c. 1826.

17. Plattegrond, situatie 1822-1823,
c. 182 6. (2 tekeningen)

18. Situatiekaarten naar ontwerpen van M. Broekman,
1822. (27 tekeningen)

19. Plattegrond en details van de vloer van de oude uitwate-
ringssluis,
c. 1890. (5 tekeningen)

19a. Situatietekening van de uitwateringssluis aan het Volke-
rak, schaal 1:100,
ca. 1900.

N.B. Schimmelschade.

19b. Waaierdeuren schutsluis Steenbergsche Sas, schaal 1:25.
ca. 1900.

20. Detail ijzeren deur,
1904. (2 tekeningen)
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21. Halsbeugel, deur, hals, ijzeren schuiven uitwaterings-
sluis,
c. 19 04. (6 tekeningen)

N.B. Zie kaartnr. 13.

22. Waaierdeur,
c. 1930.

N.B. Ingescheurd.

23. Remmingwerken Boven- en Benedensas,
c. 1966.

Stroomgebied van de Roosendaalsche en Steenberasche—Vliet,
Boven- en Benedenpand.

24. Lengteprofiel van de rivier dienende ter aanwijzing van
de bodem en standen laag- en hoogwater, opgemaakt door A.
de Geus,
1818. (2 tekeningen)

25. overzichtskaarten van de rivier met uitwateringswerken,
dijken en aanliggende polders, opgemaakt door A. de Geus
en A. Bijnen,
1818-1823. (4 kaarten)

26. Dwarsdoorsneden en lengteprofiel van het Bovenpand van de
rivieren, met vermelding van hoogste en laagste water-
standen in 1893,
c. 1893.



Afd. 111-230 Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet

Tekeningen

27a. Verruiming van de Roosendaalsche en Steenbegsche Vliet. Profieltekeningen,
1924 februari. lomslag
Aanwinst 2004-23.



- 26 -

27. Situatie en dwarsprofielen ter plaatse van de Steenbergse haven

(4 tekeningen),

28. Htfbgtekaart van de rivier efi van de onmiddellijke omgeving van het
Benedensas, (2 tekeningen),
c.1960.

Kadastrale kaarten.

29. Bergen op Zoom, z.d. O ̂

30. Dinteloord, z.d. |(x

31. Halsteren, z.d. V ^

32. Nieuw-Vossemeer, z.d. /

33. Oud- en Nieuw-Gastel, z.d. £ X

34. Roosendaal, z.d. ^j

-35. Rucphen, z-. d. \}

36. Steenbergen, z.d.

37. Wouw, z.d. l^
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LIJST VAN VERNIETIGDE STUKKEN

•O? St. betr. het bijzonder reglement, o.m. geleide- 1850-1960. A.2.2
rappelbrieven, uitnodigingen tot het bijwonen van
vergaderingen.

.07.12 Ontwerp-rapport van de Cie. samenvoeging water- 1964. A.2 2
schappen Mark en Dintel en Roosendaalsche en Steen-
bergse Vliet.

.07.351.31/ St. betr. huur, verhuur (verpachting) van 1866-1956. B.7

.07.351.32 roerende en onroerende goederen (niet doorgegaan,
c.q. beëindigd).

.07.351.33 St. betr. verhuring van jachtrecht (beëindigd). 1884-1961. B.8

.07.351.5 St. betr. afwikkeling van schadeclaims t.a.v. Jac. 1964. B.4.c
Bruyns en G.M. Braat. n.a.v. schade door berging
van specie uit de Vliet en t.a.v. C. van Herel de
Kok n.a.v. wateroverlast door sterfputten van CSM.

.07.351.5 St. betr. vaststelling huurprijzen van dienst-

woningen. 1947-1953. A.2.5

.07.351.5 Circulaires van o.m. het ministerie van Financien 1945-1956. B.9
inzake financiering heropbouw Publiekrechtelijke
lichamen, c.q. afwikkeling van oorlogsschade.

.07.351.52 St. betr. afsluiting en opzegging van div. verze- 1907-1963. B.9
keringen m.b.t. roerende en onroerende goederen.

.07.352. Openbare bekendmakingen inz. terinzagelegging
jaarrekening en begroting, 1880-1921. A.2.3

.07.352. St. betr. afsluiting en opzegging verzekering 1920-1945. B.ll
m.b.t. vergoeding schade voortvloeiende uit het
beheer der waterschapsfinanciën.

.07.352.11 St. betr. de voorbereiding van de begroting; voor- 1900-1960. B.12
zover deze niet aan bestuurscolleges zijn voor-
gelegd.

.07.352.18 Bijlagen van de rekening o.m. verklaringen t.a.v. 1867-1964. B.7, B.9
uitbetaling van salarissen, aanslagen straatbelas-
ting, uitbetalingslij sten van weeklonen, bevel-
schriften , kasboeken, journalen, betalingsbewijzen
van bank en giro, nota's, bekendmakingen, kasstaten
bewijsstukken van inkomsten en uitgaven,
(m.u.v. de stukken m.b.t. de uitvoering van open-
bare werken en de aankoop van onroerende goederen).

.07.352.65 St. betr. controle kas en boeken van de penning- 1945-1962. B.20
meester door het Bureau voor verificatie en finan-
ciële adviezen en het accountantskantoor J.L. Ie
Clerq,



1911-1954.

1893-1944.

1877-1900.

1850-1946.

1877-1926.

1865-1963.

B.14.B.16

B.21

A.2.5

A.2.5

B.59

B.31
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.07.352.626 St. betr. het aangaan van rekening-courant overeen- 1911-1954.
komsten en het afsluiten van kasgeldleningen, tevens
betr. het beleggen van kasgeld.

.07.352.71 St. betr. vaste geldleningen (afgelost).

.07.353 Inventarislijsten van aanwezige werktuigen en
houtwaren.

.07.353.5 St. betr. verkoop van roerend goederen.

.07.353.23 St. betr. abonnementen op tijdschriften.

.07.4/ St. betr. de verkiezing van hoofdingelanden, tevens

.07.5 lijsten van stemgerechtigde ingelanden, staten van
voordracht voor de benoeming van dijkgraaf en heem-
raden.
Interne correspondentie secretaris, dijkgraaf en
heemraden.

07.51/ Presentielijsten van de vergaderingen van Hoofdinge- 1920-1964. A.2.2
J7.52 landen, concept-notulen van de vergaderingen van A.2.6

het dagelijks bestuur, tevens uitnodigingen en
bekendmakingen.

.08 Persoonsdossiers betr. personeelsleden geboren voor 1917-1960. B.40
1895. (W. Grosfeld, P.J. van Loenhout, A. Proost,
J. Uijtdewilligen en A. Voormeulen).

.08 St. betr. kwijtschelding van boete opgelegd aan 1875. B.40
Koenraadt wegens het niet opmaken van processen-
verbaal bij verkoop van roerende goederen van het
heemraadschap.

.08.23 Sollicitatiebrieven van personen welke niet zijn 1867-1946. B.39
benoemd.

.08.741/ Circulaires van het Rijk, de provincie Noord- 1852-1963. A.2.3

.08.742 Brabant en de Noord Brabantse Waterschapsbond inz.
bezoldiging, vakantieuitkéring, ziektekostenvoorzie-
ning, kinderbijslaguitkering e.d.

.08.741.8 (Verzamel)loonstaten van personeel t.b.v. de in- 1953-1964. B.4.2
komstenbelasting en st. betr. de- berekening van
salarissen van personeelsleden, tevens werkgevers,
verklaringen voor de loonbelasting.

.08.742.5 St. betr. de verzekering tegen ongevallen en ziekte 1933-1938. A.2.5
(o.m. circulaires en afschriften van de rijksver-
zekeringsbank).

.08.743 St. betr. pensioenen (opgaven, opbouw, circulaires). 1920-1964. A.2.5

.08.743.5 St. betr. de uitvoering van sociale verzekerings- 1952-1964. A.2.3
wetten.
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""* Verstrekte en ontvangen inlichtingen. 1851-1944. A 2 5

-•2 St. betr. aanvragen aan de Rijksinspectie voor de 1933-1938. A.2 6
werkverschaffing o.m. verkrijging van een voorschot
op de subsidie.

-1.313 St. betr. de inning, kwijtschelding en vaststelling 1851-1951. B.57/B.58
van waterschapslasten, opgaven van belastingplich- B!59/B!6O

tigen voor de aanslag waterschapslasten, opgaven
van ontvangen waterschapslasten, circulaires aan
gemeenten en waterschappen inz. tervisielegging van
kohieren, aanmaningen berekening aanslagen, corres-
pondentie over aanslagen.

-1.313 Staten van omslag over de gemeenten welke betrok- 1867-1922. B.57
ken waren bij de dichting van de R. en St. Vliet
t.b.v. bestrijding kosten van het heemraadschap.

-1.711.3 St. betr. de uitvoering van onderhouds- en herstel- 1850-1929. A.2.3
werkzaamheden, o.m. declaraties, aanbiedingen waar
niet op in is gegaan en bekendmakingen.

-1.731.35 St. betr. het verzoek van het waterschap de Heense 1936. A.2.5
Polder t.a.v. het gebruik van specie van de gors
nabij de zeedijk van de Noordheenpolder t.b.v. dijk-
verzwaring.

-1.711.36 Ontheffingen/vergunningen voor het plaatsen van 1921-1963. B.66
-1.731.36 een'woonark in de Vliet, het aanbrengen van een

kade op de schorren van de Heense Polder (niet ver-
leend, c.q. ingetrokken), tijdelijke ontheffingen/
vergunningen.
St. betr. vergunningverlening t.a.v. het omploegen
van dijken (afschriften van G.S. van N.Br. ter
kennisname toegezonden).

-1«74 St. betr. advisering t.a.v. vergunningverlening door 1918-1922. B.70
G.S. van N.Br. voor verveningen onder de gemeente
Roosendaal. ƒ

•^8 St. betr. advisering t.a.v. door G.S. van N.Br. te 1946-1962. B.70
verlenen ontheffingen ontgrondingsverordening.

-1-79 St. betr. advisering aan G.S. van N.Br. t.a.v. 1946-1962. B.71
aanvragen ruilverkaveling.

-1.812.2 St. betr. ondersteuning verzoek van de gemeente 1948-1954. A.2.9
Roosendaal aan G.S. van N.Br. de Gastelse brug,
in beheer en onderhoud bij de provincie, te doen
vervangen c.q. verhogen.

-1.813.37 St. betr. opgaaf gegevens aan Rijks- en Provinciale 1874-1964. A.2.6
Waterstaat inz. de scheepvaartbeweging t.b.v.
provinciaal jaarverslag en statistiek scheepvaart-
beweging.



- 30 -

Dagoverzichten scheepvaartbeweging aan het Beneden-
en Bovensas.
Circulaires van de Inspecteur-Generaal van de Scheep-
vaart inz. regeling van de scheepvaart in oorlogs-
tijd, o.m. indeling in districten, afscherming van
lichten.

-1.813.371 St. betr. scheepvaartstremmingen i.v.m. uitvoering 1889-1952. B.72
(herstel-)werkzaamheden.

-1.813.71 St. betr. beplanting gronden nabij het Boven- en 1951-1954. A.2.5/
Benedensas, tevens st. betr. de electriciteitsvoor- B.26
ziening (verbruik e.d.) van het Benedensas.

-1.813.72 Maandelijkse staten inz. ontvangsten haven en schut- 1878-1964. A.2.6
gelden, tevens weekstaten ontvangsten schutgeleden
betr. de jaren 1962-1964.

-1.818 St. betr. overtreding van de vaarsnelheid en klach- 1889-1952. A.2.3,
ten inz. diepgang van schepen, tevens st. betr. B.62
toekenningning van gratificatie i.v.m. uitvoering
van politietoezicht.

-1.818.1 Uittreksels uit de perceelsgewijze kadastrale 1948-1964. A.2.3/
legger van div. gemeenten. A.2.5
Bezwaarschrift op de vaststelling wegenlegger van
de gemeente Steenbergen v.w.b. de toegankelijkheid
van'het jaagpad langs de Heense haven t.b.v. het
personeel van het heemraadschap.

-1.813.2 Processen-verbaal van schouwvoering. 1946-1964. A.2.5

-1.813.3 St. betr. uitvoering van opruimingswerkzaamheden 1955-1956. A.2.5
in de Steenbergse haven.



Lijst van op termijn te vernietigen stukken.

1. Loonstaten personeel, (geboortedatum na 192*0, " 1 omslag

1957-196^. (vvv 2020)

2. Lijsten houdende opgave Bijdragengrondslag A.B.P.,

mutaties betreffende bezoldiging en pensioengrond-

slag, nominatieve opgaven,besluiten vaststelling

Pensioengrondslag,

f. (vvv 2030). . -1 omslag




