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Inventaris van de dienst Gemeentewerken 

 
van de gemeente Doesburg 

 
1908-1972 

 
 
 
Archief nummer 52 

 
4,5 meter 

 
De bewerking is gestart in oktober 2018 met als doel het uitschrijven van alle adressen 
waarover informatie te vinden is in dit archief. Dubbele bescheiden zijn verwijderd. Enkele 
nummers zijn vervallen, waardoor nummering niet meer doorlopend is. De oude nummering 
is bij een aantal omschrijving veranderd. Diverse aanvullingen zijn bij de inventaris gevoegd. 
De bewerking is afgerond in januari 2019. 
 
 
Organisatie 

 
1 – 23. Registers van uitgaven voor openbare werken, 1921 – 1944 

 
1.  1921 – 1922 

2.  1923 

3.  1924 

4.  1925 

5.  1926 

6.  1927 

7.  1928 

8.  1929 

9.  1930 

10.  1931 

11.  1932 

12.  1933 

13.  1934 

14.  1935 

15.  1936 

16.  1937 

17.  1938 

18.  1939 

19.  1940 

20. 1941 

21.  1942 

22. 1943 

23. 1944 
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28 – 35. Minuten van uitgaande brieven, 1922 – 1944 

 
28.  1922 – 1938 

29.  1931 – 1932 

30.  1933 – 1935 

31.  1936 – 1937 

32.  1938 – 1939 

33.  1940 

34. 1941 – 1942 

35.  1943 – 1944 

 
36, 191. Ingekomen stukken, 1923-1943 

 
  191. 1923- 1934 

36. 1940 – 1943 

 
   

 
Taakuitvoering 

 
Gemeente-eigendommen 

 
Algemeen 

 
122. Blauwdruk van de watertoren, zonder jaar 

 
181. Staat van houten kozijnen, deuren en ramen horende bij het bestek voor het bouwen 

van een burgemeesterswoning, zonder jaar 

 
196. Bouwtekening voor de pui van het kantoor van gemeentewerken, zonder jaar 

 
76.  Onderhoud (schoonmaken, schilderen etc.) van gemeente-eigendommen, 1908-1948 

 
197. Voorwaarden voor het uitvoeren van vernieuwings- en onderhoudswerken  voor de 
 gemeentebedrijven en het gemeentelijk Gas- en Waterleidingbedrijf, 1936 

 
124. Omschrijving van uit te voeren werken aan de woning boven het politiebureau, 1938 

 
87.  Stukken betreffende de brandverzekering, 1941-1957 

 
199. Diverse verbouwingen aan het Gas- en Waterleidingbedrijf en de bijbehorende 

directeurswoning, 1942 en zonder jaar(met tekeningen) 
 
104.  Stukken betreffende oorlogsschade aan de gemeentelijke eigendommen, schade-

rapporten, overzichten voor de verzekering, 1945-1950 

 
177. Stukken betreffende oorlogsschade aan materialen en gereedschappen, 1946-1948 
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Gemeentehuis 

 
63. Bestek voor het buitenschilderwerk van het gemeentehuis en het kantoor van de 

gemeente-ontvanger en gemeente-architect, 1926 

 
64. Begroting van kosten voor herstelwerkzaamheden aan het gemeentehuis, 1938 

 
62. Bouwtekeningen voor de bouw van loketten op de secretarie, 1947 

 
65. Stukken betreffende restauratie en herstel van oorlogsschade aan het gemeentehuis, 

1947-1949 

 
165. Stukken betreffende de verwarming van het gemeentehuis, politiebureau en de 

klimaatinstallatie en stellingen in de archiefkluis, 1947-1968 (met tekening) 
 
67. Stukken betreffende onderhoud, werkzaamheden en inrichting van het 

gemeentehuis, 1952-1956 (met tekeningen) 
 
66. Correspondentie betreffende de bouw en inrichting van een keuken in het 

gemeentehuis en het gebouw aan de Nieuwstraat, 1961-1962 

 
166. Stukken betreffende de inrichting van het gemeentehuis, 1961-1963 

 
 
 
Ruimtelijke ordening 

 
71.  Foto’s van Zuidelijk Molenveld (kopieën) met beschrijving van de straten, zonder jaar 

 
175. Tekening van te graven sloten met dammen ter verbetering van de Ooij, 1932 

 
92. Rapporten ter voorbereiding van het uitbreidingsplan Het Molenveld, 1946-1947 (met 

tekeningen) 
 
99.  Correspondentie betreffende het opstellen van het uitbreidingsplan Molenveld en de 

bijbehorende verordeningen, 1949-1950 

 
121. Vijf kaarten met daarop aangegeven de ontwikkelingsgebieden in Doesburg, 1957 

 
180. Bestektekening van grondwerken, riolering en duiker voor het uitbreidingsplan de 

Ooij, 1960 

 
151. Reconstructie en saneringsplannen omgeving Waterstraat (Saneringsplan Binnenstad, 

Gebied fase 1a), 1970 
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Woningbouw en volkshuisvesting 

 
Algemeen 

 
153. Stukken betreffende een onderzoek naar de aanwezigheid van (kippen)hokken bij 

woningen van de woningbouwverenigingen St. Joseph en Volkshuisvesting, 1926 

 1 omslag 

 
110. Overzicht van huurwoningen in Doesburg met specificaties in verband met de 

opdracht tot huurtaxatie, 1944-1947 

 
105.  Overzicht van woningen en eigenaren in de gemeente Doesburg, rond 1948 

 
 
Bouwaanvragen, bouwtekeningen, bouwplannen etc. 
  
157. Bouwtekeningen en blauwdrukken, zonder jaar 

 
 Café Gasthuisstraat, zonder jaar 

 Bouwtekening , zonder adres, zonder jaar 

 Bouwtekening voor het inbrengen van garagedeuren in het pand 
Boekholtstraat 10, zonder jaar 

 Bouwtekening uitbreiding architectenkantoor Vervoort, Burgemeester 
Nahuyssingel, zonder jaar 

 
206. Plantekening voor de bouw van 2 woningen aan het plantsoen, zonder jaar (1940?) 
 
41.  Bouwplannen en bouwtekeningen, 1924-1930 

 
 Aanvraag verlof tot verkoop van sterke drank, Korte Kerkstraat C123, 

1924 (met tekening) 
 Bouwtekening aanbouw van een elevator, GTW, Contre-Escarpe, 1924 

 Bouwtekening voor de vergroting van ijzergieterij Ubbink, 1926 

 Ontwerp tekening voor arbeiderswoningen in de Julianastraat door de 
R.K. Woningbouwvereniging St. Jozef, 1926 

 Tekening van de opmeting van het pand Meipoortstraat B440, 1926 

 Tekening van de opmeting van het pand Gasthuisstraat 215, 1926 

 Bouwtekening voor 6 arbeiderswoningen aan de Koepoortwal (niet 
uitgevoerd), 1926 

 Bouwtekening voor de verbouwing van het pand D19 en D20 van de 
gebroeders Ankersmit, 1927 (Contre-Escarpe?) 

 Bouwtekening wagenloods, Kraakselaan B157, 1927 

 Tekening voor de aanleg van riolering achter het pand van G. Eggink 
aan de Ooipoortstraat, 1927 

 Bouwtekening voor 6 arbeiderswoning aan de Julianastraat voor de 
R.K. Woningbouwvereniging St. Jozef (niet uitgevoerd), 1928 
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 Bouwtekeningen voor diverse verbouwingen aan de Contre-Escarpe 
door Handelsmij. Eggink, 1929-1930 

 Bouwtekening voor de aanleg van een benzinepomp aan de 
Ooipoortstraat C93, 1929 

 Bouwtekening verbouwing pand Roggestraat, hoek Beitelstraat, 1929 
(ingetrokken) 

 Bouwtekening voor een woning achter het perceel Korte Kerkstraat 
C123, schoolplein R.K. school, 1929 (niet goedgekeurd) 

 Bouwtekening materiaalkeet op het terrein de Ooy voor 
Athletiekvereeniging A.V.D., 1929 

 Tekening bij aanvraag keuringswet voor fabricage van ijs in het perceel 
Meipoortstraat B297, 1930 

 Bouwtekening Ooipoortstraat C34, 1930 

 Bouwtekening verbouwing pand aan de Waterstraat tot 2 woningen, 
1930 (niet goedgekeurd) 

 
25-27.  Registers van bouwvergunningen en andere aanvragen, 1925 – 1966 

 
25.  1925 – 1934 

26.  1935 – 1964 

27.  1965 – 1966 

 
73.  Bestek voor het bouwen van 19 woningen in de Julianastraat, 1930 (met tekeningen) 

 
132. Bestek en tekeningen voor de bouw van een dubbel woonhuis op de 

Rechterstadsweide, 1937 

 
133. Stukken betreffende de bouw van een blok van 4 arbeiderswoningen, 1936-1939 

 
187. Schets-ontwerptekening voor een blok van 4 arbeiderswoningen, 1940 

 
205. Plantekening voor 3 woningen aan de Ooipoortstraat en Zandbergstraat, 1940 

 
185. Plantekening voor het bouwen van een grasdrogerij voor de N.V. Eerste 

Grasdroogmaatschappij Nedgrad, 1941 

 
202. Ontwerp-tekening voor een woonhuis aan de Veerpoortwal, 1941 

 
37.  Niet uitgevoerde bouwplannen, 1942 (met tekeningen) 
 

 Werk nr. 1 32 percelen aan de Prins Hendrikstraat en de Emmastraat 

 Werk nr. 2 5 percelen aan de Burgemeester Nahuyssingel 
 Werk nr. 3e 100 percelen aan de Prins Hendrikstraat e.o. 
 Werk 3h 40 eengezinswoningen aan de Prins Hendrikstraat e.o. 

 
131. Rapport omtrent de bouw van 32 woningen in het Molenveld, 1942 
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155. Bouwplannen en bouwtekeningen, 1942-1944 

 
 Aanvraag vergunning voor de fundering voorovens en machines door 

Nedgras, Koepoortdijk, 1942 (met tekening) 
 Aanvraag vergunning voor herstel kap en dakbedekking  

Koepoortstraat 2 (Waaggebouw), 1942 

 Aanvraag vergunning voor schuilkelder door Ubbink, Angerloseweg 2, 
1942-1943 (met tekening) 

 Aanvraag vergunning voor bouw gedeelte fabriek Ferrocal voor het 
vervaardigen van kanalen en vormstukken van asbest- en vezelcement, 
Koepoortdijk, 1943 (met tekening) 

 Aanvraag vergunning voor bouw woonhuis door Ubbink, Burgemeester 
Nahuyssingel, 1943 

 Aanvraag vergunning voor bouw afschermmuren voor 
transformatorhuis bij Ubbink, Angerloseweg 2, 1943 (met tekening) 

 Aanvraag vergunning voor bouw van een slakkenwol- en celstoffensilo 
met overslag, Koepoortdijk 2c, 1943 (met tekening) 

 Bouwtekening voor 2 woningen in de Hoogestraat (niet ingezonden), 
1943 

 Aanvraag vergunning voor 2 woningen aan de Burgemeester 
Nahuyssingel door Ubbink, 1944 (met tekening) 

 Afgewezen aanvraag voor herstel stormschade aan loods aan 
Westervoortsedijk te Arnhem van het Geld Overslag en Exp. Bedrijf te 
Doesburg, 1943 (afgewezen) 

 
203. Plantekening voor 7 middenstandswoningen en een winkel op de hoek van de 

Veerpoortwal en de weg naar Contre-Escarpe voor de R.K. Woningbouwvereniging St. 
Jozef, 1943 

 
204. Plantekening voor 44 arbeiderswoningen voor R.K. Woningbouwvereniging St. Jozef in 

uitbreidingsplan Het Molenveld, 1943 

 
207. Correspondentie over het bouwplan voor 4 kleine middenstandswoningen aan de 
 Koepoortstraat 30, 1943 
 
208. Correspondentie over het bouwplan voor twee dubbele woonhuizen aan de 

Burgemeester Nahuyssingel, 1943 
 
38.  Bouwaanvragen, 1944 – 1946 (met tekeningen) 
 

 Woonhuis en kolenschuur aan de Veerpoortdijk, 1944 (niet uitgevoerd) 

 Plan woning aan de Veerpoortwal, 1944 

 Dubbele woning aan de Burgemeester Nahuyssingel, 1944 (niet 
uitgevoerd) 

 Vijf woningen aan de Veerpoortdijk, 1944 

 Koepelovengebouw, magazijn en toiletten Ubbink, Angerloseweg 2, 
1945 



7 
 

 Verbouwing zolder en bergruimte tot bovenwoning tot garage, 
Meipoortstraat 25, 1946 

 Vervanging van houten wanden kunstmestloods door metselwerk, 
Handelsmij. Eggink, Contre-Escarpe 3 

 Herstellen van schade aan het gemeente Gasbedrijf, Contre-Escarpe 2, 
1946 

 Ommetselen van een bestaande spantconstructie, Blikfabrieken, 
Koepoortstraat 2c, 1946 

 Maken van een betonzolder, Blikfabrieken, Koepoortdijk 2c, 1946 

 Maken van een blikstampgebouw, Koepoortdijk 2c, Blikfabrieken, 1946 

 Afbreken van bestaande bekapping, maken van een nieuwe bekapping, 
Kerkstraat 1, 1946 

 
39.  Bestek en tekeningen voor de bouw van 170 woningen met schuren op het terrein 

gelegen op het uitbreidingsplan Het Molenveld, 1947 

 
40.  Aanvraag bouwvergunning door IJzergieterij v/h Ubbink voor het verbouwen van de 

Kloosterkazerne aan de Kloosterstraat, 1947 

 
134. Stukken betreffende de bouwaanvraag voor de bouw van een magazijn en de 

uitbreiding van de bankwerkerij voor de blikfabriek, Koepoortdijk 2c, 1947 (met 
tekeningen) 

 
42.  Bouwplan voor 10 middenstandswoningen aan de Kraakselaan (niet uitgevoerd), 

1947-1948 

 
43.  Bouwplannen, 1948 en zonder jaar 

 
 Bouwtekening voor een kelder voor zandbereiding bij Ubbink, zonder 

adres, 1947-1948 

 Aanvraag vergunning voor bouw oven door aardewerkfabriek De IJsel, 
Kraakselaan 34, 1948 (met tekening) 

 Bouwtekeningen voor nieuw te metselen scheidingsmuur, 
Paardenmarkt 12, 1948 

 Aanvraag vergunning voor een afdak boven leegbakken door N.V. Utr. 
Asphaltfabriek, Ooipoort (voormalig Kazerneterrein), 1948 (met 
tekening) 

 Aanvraag vergunning voor bouw van bloemenkast bij Ooipoortdijk 15, 
1948 (met tekening) 

 Bouwtekening van de splitsing van woonhuis en werkplaats van 
sigarenfabriek Graafsma en Boorsma aan de Kosterstraat, zonder jaar 

 Bouwtekening van te bouwen woonhuis aan de Bresstraat, 1948 

 Aanvraag vergunning voor de bouw van een ijzeren loods aan de 
Kraakselaan, 1948-1949 

 Aanvraag vergunning voor vernieuwen dakgoot van werkplaats aan 
Meipoortstraat 43, 1948 
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 Aanvraag vergunning voor bouw van een rijwielbergplaats, 
Blikfabrieken, Koepoortdijk 2c, 1948 

 Aanvraag vergunning voor herstelwerk aan fabriek van Ubbink, Barend 
Ubbinkweg, 1948 

 
201. Aanvragen voor Rijksgoedkeuring voor bouwvergunningen, 1948 
  

 Afdak, Kazerneplein 

 Terreinafscheiding, Kraakselaan 17 

 Kozijnen, deuren, ramen en verder timmerwerk, Korte Veerpoortstraat 
2-4-6 

 
156. Bouwplannen, 1950-1958 

 
 Schetsontwerptekeningen voor Wijkgebouw van Het Groene Kruis, 

Kraakselaan, 1950  

 Bouwplan voor twee woningen aan de Ooipoortstraat, 1950 (met 
tekeningen) 

 Aanvraag vergunning voor bouw winkel met bovenwoning, kantoor en 
magazijn op de hoek van de Prins Hendrikstraat en Emmastraat, 1954 
(met tekening) 

 Bouwplan voor een bedieningsgebouw voor het Gasbedrijf aan de 
Contre Escarpe, 1954 (met tekening) 

 Tekening. i.v.m. grondverkoop voor autogarage Roelofsen, Hanzeweg, 
1954-1956 

 Aanvraag bouwvergunning school voor L.O. en U.L.O. in het Noordelijk 
Molenveld, 1956 

 Bouwtekening voor woningen in Noordelijk Molenveld, 1957 

 Advies inzake bouwplan woning aan F.D. Rooseveltsingel, 1958 

 
88.  Stukken betreffende de bouw van bejaardentehuis IJsselzicht, 1963-1965 

 
 
Onbewoonbaar verklaarde woningen, krotopruiming, sloop 

 
154, 106. Stukken betreffende het onbewoonbaar verklaren van woningen, 1926-1957 
  

106. 1926-1957 (met tekening) 
154. 1927-1928 

 
188. Rapport omtrent de toestand van een aantal woningen met voorstellen tot het 

aanbrengen van verbeteringen of tot onbewoonbaarverklaring, 1936 

 
112. Stukken betreffende het slopen en ruimen van puin door oorlogsschade, 1946-1947

  
 
72.  Slopen van de muziekkoepel in het Meipoortplantsoen en van de percelen 

Zandbergstraat 73 – 83, 1968 (met tekening muziekkoepel) 
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   N.B. Zie ook inv. nr. 74 

 
 
Herstel van oorlogsschade 

 
111. Register van straten en woningen in Doesburg voor de schade-enquête, zonder jaar 

(1945-1947) 
 
109. Circulaires betreffende oorlogsschade, herstelwerkzaamheden en vergoedingen, 

1945-1948 

 
114. Correspondentie betreffende oorlogsschade aan specifieke gebouwen, incl. 

overzichten,  1945-1948 

 
113. Algemene correspondentie betreffende vergoedingen voor oorlogsschade aan 

gebouwen, bruggen etc. en de levering van materialen, 1945 -1949 

 
178. Bouwtekening voor het herstel van oorlogsschade aan het pand Meipoortstraat 31, 

1947 

 
108. Overzichten van panden in Doesburg die in april 1945 tijdens de bevrijding zijn 

beschadigd, 1948 en zonder jaar 

 
 
 
Riolering 

 
24.  Werkrapporten betreffende de aanleg van riolering, 1934-1936 

1 pak 

 
 
 
Afval en milieu 

 
115. Aanbesteding van diverse reinigingswerken, ophalen van huisvuil, vervoeren van 

latrineketels en voermanswerk , 1920-1938 

 
120. Tekening van het uitbreidingsplan vuilstortplaats grote stadsweide, 1964 

 
 
 
Wegen, verkeer en vervoer 

 
117. Stukken betreffende het bestraten van diverse wegen, 1916-1917 
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97.  Stukken betreffende het wegenplan, de wegenlegger en de vaststelling van de 
grenzen van de bebouwde kom, 1919-1954 (met tekeningen) 

 
189. Stukken betreffende tramwegen, zonder jaar, 1941-1950 

 
 Tekening plaatsing elevator en benodigde sporen, zonder jaar 

 Aanpassen van tramwegen voor diverse bedrijven, 1941 (met tekening) 

 Vergunning G.T.M. voor het verlangen van een tramspoor op het 
emplacement, 1942 

 Aanleg wissel met zijspoor voor Nedgras, 1943 (met tekening) 

 Uitgebreide vergunning G.T.M., 1944 (met tekening) 

 Vergunning G.T.M. tot aanleg en gebruik van tramwegen in Doesburg, 
incl. afschrift van oude vergunning uit 1923, 1948 

 Verwijdering tramlijn weg Dieren – Doesburg, 1948 

 Aanleg tramlijn bij pakhuizen Contre-Escarpe, 1949-1950 (met 
tekening) 

 
200. Nota voor het gemeentelijk Gas- en Waterleidingbedrijf voor het verrichten van 

herstelwerken aan straten en wegen, 1942 

 
193. Aanvraag goedkeuring voor het maken van een klinkerkeibestrating aan de Barend 

Ubbinkweg en Ooipoortdijk, 1946 

 
91. Stukken betreffende het aanleggen van wegen en voetpaden in het uitbreidingsplan 

Het Molenveld, 1946-1947 (met tekeningen) 
 
123. Plantekening voor het aanleggen van een verbindingsweg van de binnenstad naar de 

nieuwe uitbreiding de Ooij 1959 

 
69.  Voorbereiding voor de grondverkoop en -ruil voor de verbindingsweg Ooipoort – 

Ooij, 1959 (met tekeningen) 
  
70.  Correspondentie met N.V. Chemische fabriek Dorca betreffende schade door de 

aanleg van de verbindingsweg tussen de oude stadskern en de nieuwe stadswijk De 
Ooij, 1965 
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Waterwegen, bruggen, havens enz. 
 
Havens en waterwegen 

 
45-46.  Stukken betreffende de beschoeiing van de IJssel, 1913-1958 en zonder jaar 

 
 45. 1913-1942 en zonder jaar 

 Bestek voor herstellen en verlengen van walbeschoeiing, 
zonder jaar 

 Blauwdruk, 1913 

 Maken van beschoeiing met loopkraanfundering, bouwen en 
herstellen kademuur, 1925 (met tekening) 

 Diverse werkzaamheden, o.a. damwand, loswal, 1931- 19342 
(met tekening) 

 
46. 1940-1958 

 
 Aanleg stalen damwand, 1940 (met tekening) 
 Verbeteringen beschoeiing, 1946-1949 (met tekening) 
 Verbetering haven 1952 (met tekening) 
 Vervangen houten beschoeiing door beschoeiing van beton, 

1958 (met tekening) 
 
116. Aanbesteding van het schoonmaken en schoonhouden van de grachten, 1916-1917 

 
44.  Diverse havenwerken, 1919-1934 

 
 Herstel havenmuur, 1919 (tekening) 
 Demping kleine Kempermansgracht, 1925-1926 (met tekening) 
 Baggerwerken havenmonding, 1932-1934 

 Demping van een gedeelte van de Kempermansgracht en het maken 
van een loswal, 1932 (met tekening) 

 Maken van een loswal aan de Contre-Escarpe, 1925-1926 (met 
tekening) 

 
125. Regeling van de grens tussen de rivier en de gemeente Doesburg in verband met de 

aanleg  van rijkskribben in de IJssel, 1924 

 
49.  Diverse baggerwerkzaamheden, 1932-1942 (met tekening) 
 
126. Correspondentie betreffende het opruimen van hout e.d. op de kribben en 

rivierwerken in de IJssel, 1933-1939 

 
48. Statistische gegevens betreffende de haven, loswallen, aanliggende bedrijven, enz., 

1946-ca. 1956 (met tekening) 
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90. Correspondentie betreffende het plan tot normalisering van de Oude IJssel en de 

daarbij horende grenswijziging met Angerlo, 1947-1954 

 
47. Verbeteren van de haven door het maken van betonnen schoeiingen, een stalen 

damwand, het maken van oeververdedigingen, het uitdiepen van de haven en het 
ophogen van terreinen, 1951 – 1954 (met tekening) 

 
198. Correspondentie betreffende het lichten van gezonken woonschepen, 1954-1957 

 
 
Bruggen 

 
51. Bestek voor de bouw van een ijzeren brugschip, 1911-1915 (met tekening) 
 
101.  Voorwaarden voor het verwijderen van het veerhuis bij de schipbrug, 1914 

 
57. Bestek voor het vernieuwen van het onderdek van de Driekoningenbrug, 1917 

 
164. Diverse tekeningen, bestekken, correspondentie betreffende werkzaamheden aan de 

schipbrug, zonder jaar en 1919-1939 

 
 Schema elektrische lampseinen, zonder jaar 

 Tekening bij bestek verlenging beweegbare gedeelten van 
brughoofden, zonder jaar 

 Kakafuit, 1919 

 Bestekken vervanging paaljukken, 1921-1922 

 Vijzels, 1922 

 Voetblokken voor staaldraadkabels, 1925 

 Versterkingen, sluitingen etc. aan de drijver, 1929 

 Waarschuwingsbord voor scheepvaart, 1939 

 
55.  Bestek voor het maken en leveren van vier ijzeren brugschepen voor de schipbrug 

over de IJssel, 1921-1922 (met tekeningen) 
 
53.  Diverse werkzaamheden aan de schipbrug, waaronder electrificatie, 1922-1929 

 
171. Berekeningen voor de kosten van het aanleggen van toegangswegen voor een vaste 

oeververbinding over de IJssel te Doesburg, 1926 (met tekeningen) 

 
56, 58. Stukken betreffende schade en schadebetalingen na aanvaringen, 1926-1952 

 
  56. 1926-1942 

  58. 1944-1952 

 
60. Correspondentie betreffende diverse onderwerpen omtrent de schipbrug, o.a. 

werkzaamheden, vergunningen, besprekingen, 1930-1939 (met tekening) 
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170. Verslag van bespreking in het provinciehuis over een vaste overbrugging van de 

Gelderse IJssel te Doesburg, 1933 

 
54 e.a. Verbreden van de uitdrijver van (en verdere wijzigingen aan) de schipbrug, 1933-

1934, 1940 (met tekeningen) 
 
   54. 1933-1934 

   163. 1934, duplicaat-tekeningen 

   162. 1940 

 
159. Bestek voor het bouw van een brug over het Broekhuizerwater, 1935 (met tekening) 

 
61. Correspondentie betreffende het herstel van schade aan de schipbrug, 1940-1946 

(met tekening) 
 
52. Stukken betreffende het aanleggen van noodbruggen, het herstel van oorlogsschade 

aan de diverse (nood)bruggen en  het opruimen van de voormalige Duitse 
weermachtbrug over de IJssel, 1940-1951  (met tekeningen) 

 
160. Bouwtekeningen  voor het herstel van de Driekoningenbrug, 1943 

 
158. Herstel van de landhoofden van de schipbrug, 1943-1944 (met tekeningen) 
 
161. Vergunning van Rijkswaterstaat voor de Driekoningenbrug, 1943 en Voorwaarden 

voor het hebben en in standhouden van een schipburg over de IJssel, 1944 

 
77. Stukken betreffende de aanleg van een vaste brug over de IJssel en de aanleg van 
 toegangswegen daarvoor, 1949-1954 (met tekeningen) 
 
59. Herstelwerkzaamheden aan de schipbrug, 1950-1952 (met tekeningen) 
 
194. Tekening en gegevens van gepachte percelen en pachters in verband met 

overbrugging van de IJssel, 1951 

  
50. Stukken betreffende de verkoop van de buiten gebruik te stellen schipbrug over de 

IJssel en de Driekoningenbrug, 1951-1952 

 
 
 
Openbare orde en veiligheid 

 
102.  Bestek voor het verbouwen van het brandspuithuisje aan de Koepoortstraat, 1911 – 

1916 (met tekeningen) 
 
98.  Correspondentie betreffende het sireneplan, 1953-1954 
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80. Stukken betreffende het ombouwen van het voormalige kruithuis/kruitmagazijn op 
het Molenveld tot een Centrale Post voor de Bescherming Bevolking, 1953-1956 

 
 
 
Sport en recreatie 

 
 
68.  Aanleg van een zwembad, met kleedhokjes etc. aan de Oude IJssel, 1931-1935 (met 

tekeningen) 
 
173. Plan voor het aanleggen van een kinderspeeltuin in de Emmastraat – Julianastraat, 

1935-1939 (met tekeningen) 
 
100.  Stukken betreffende het plan tot het aanleggen van een sportterrein in het 

Molenveld, 1939-1945 (met tekeningen) 
 
174. Plan en kostenbegroting voor het aanbrengen en verbeteringen aan het 

gymnastieklokaal en het aanschaffen van gymnastiektoestellen, 1941 (met tekening) 

 
167. Vergunning voor het hebben van een zweminrichting in de Oude IJssel, 1942 

 
168. Diverse verbouwingen aan de gemeentelijke zweminrichting, 1947-1965 (met 

tekeningen) 
 
184. Tekening voor de aanleg van een ijsbaan op de Rensensweide, zonder jaar 

 
 
 
Onderwijs 

 
75.  Diverse verbouwingen aan school A en B, 1913-1938 (met tekeningen) 
 
119. Stukken betreffende werkzaamheden aan de onderwijzerswoning aan de Bergstraat, 

naast school A, 1924 

 
179. Voorwaarden voor de uitvoering van werken tot het inrichten van een lokaal voor 

Landbouw-Huishoud-onderwijs, 1938 

 
182. Bestek voor het bouwrijp maken van het terrein voor de school voor L.O. aan het 

Meipoortplantsoen en de Irenesingel, 1950 

 
169. Verbouwen van school A tot vijf woningen en tot school voor U.L.O., 1952 
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141-145. Bouw van de Technische School, 1961-1964 

 
  145. Rijksgoedkeuring voor de bouw van een technische school, 1963 

141. Statische berekeningen, 1964 

  144. Tekeningen blad 8 – blad 21, 1961-1963 

  142. Tekeningen B1 – B31, 1963-1964 

  143. Tekeningen B32-B70, 1964 

 
 
 
Militaire gebouwen 

 
78. Bestek voor het doen van voorzieningen ten behoeve van de kazernering te Doesburg 

(gebouw voor woning en verenigingszaal voor officieren, scherm- en 
gymnastiekgebouw, exercitieloods), 1912 (met tekeningen) 

 
  N.B. Kopieën van archiefbescheiden uit het Rijksarchief. 
 
152. Proces-verbaal van overname door de gemeente Doesburg van 86 kribbekasten, 

behorende tot de Kloosterkazerne, 1931 

 
79. Stukken betreffende het gebruik van de badinrichting bij de Mauritskazerne, 1946-

1948 (met tekening) 
 
172. Stukken betreffende de voormalige militaire terreinen en gebouwen in Doesburg, o.a. 

kazerneterrein, Arsenaal en de panden Kosterstraat 33 en 35, 1947-1953 (met 
tekeningen) 

 
81. Stukken betreffende de verkoop van terrein van het voormalig kazerneterrein aan de 

Superol fabriek, 1947-1954 (met tekeningen) 
 
80. Stukken betreffende het ombouwen van het voormalige kruithuis/kruitmagazijn op 

het Molenveld (Oranjesingel) tot een Centrale Post voor de Bescherming Bevolking, 
1953-1956 

 
 
 
Monumenten, kunst en archeologie 

 
183. Inventaris van de windmolen, 1922 

 
146.  Overzicht van het oppervlakte van de verdedigingswerken Doesburg, 1923 (geen 

tekening) 
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127. Stukken betreffende de klokken, het uurwerk en het carillon van de Martinikerk, 
1923-1946 

 
192. Schrijven van de eigenaar van het pand Koepoortstraat D241 en D 242 (huidige 29-31, 

Baerkenhuizen), over de toekomstige bestemming van de panden, 1933 
 
195. Bouwtekening van de verbouwing van schuiframen van het Hotel Hof Gelria, 1942 
 
103.  Stukken betreffende in beslag genomen kerkklokken die tijdens de Tweede 

Wereldoorlog opgeslagen lagen in Doesburg, 1942-1946 

 
136 e.a. Stukken betreffende de herbouw van de Martinikerk en -toren, 1950-1972 

 
  176. Voorbereiding, 1950-1958 

136-140. Termijnstaten en weekrapporten van de herbouw van de toren, 
1959-1963, 1967-1968 

135.  1959 

136. 1960  

137.  1961 

138.  1962-1963 

139. 1967 

140. 1968  

147. Verslagen van de vergaderingen van de Bouwcommissie, 1959-1970 

148. Stukken betreffende de klokken en het carillon, 1959-1971 

150. Diverse correspondentie en tekeningen, 1959-1972 

149. Stukken betreffende het orgel, 1970-1971 

 
74.  Bouwen van een muziektent in het Meipoortplantsoen, 1954 (met tekeningen) 

 
  N.B. Zie ook inv. nr. 72 

 
82–86 Stukken betreffende de restauratie van het pand Kosterstraat 36-38 “De Smidse”, 

1959-1964 

 
  82. Correspondentie, 1960-1964 

  83. Tekeningen 1-20 en toegang op tekeningen 

  84. Tekeningen 21-C34 

  85. Tekeningen ongenummerd 

 
128. Kaart van Doesburg met daarop ingetekend enkele archeologische vondsten en de 

ondergrondse gang, ongeveer 1968 

 
 
 
Overige 
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107.  Stukken betreffende het planten en kappen van bomen, verkopen van hout en 
toewijzing van hout, 1920-1950 

 
186. Overzicht van industrie in Doesburg, 1944 

 
96.  Correspondentie betreffende prijsopgaves,  inkopen en verkopen van materiaal en 

benodigdheden, 1953 – 1958 

 
89.  Register van uitgevoerde voermandiensten, 1959 – 1964 

 
 
 
Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is 

 
190. Correspondentie over de betaling van schoolgeld door dhr. Pannenkoek te Tiel, 1930 

 
130. Stukken betreffende J.H. Berendsen te Doetinchem, 1940-1947 

 
 
 
 
17-01-2019, M. van Rooij 


