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Belangrijkste archiefreeksen voor de geschiedenis van gemeenten in het 

Provinciaal Archief West-Vlaanderen. 

 

 

Omschrijving      Archiefreeks 

 

Lijsten met bevolkingscijfers en andere 

statistische gegevens 

 

Documenten van eedafleggingen bij het 

aantreden van burgemeesters 

 

Documenten betreffende de fusies en 

gebiedsomschrijvingen van gemeenten 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

de gemeenteraadsverkiezingen 

 

Documenten betreffende de samenstelling van 

colleges van burgemeester en schepenen, 

armenbesturen, burelen van weldadigheid, 

COO's, OCMW's en kerkfabrieken 

 

Documenten betreffende de aanstellingen bij 

politie en brandweer / politie- en 

brandweerreglementen 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

de militie 

 

Dossiers van schade na rampen 

 

 

 

 

Dossiers van wijzigingen aan Bijzondere Plannen 

van Aanleg (PBA's) en van beroepen in verband 

met bouw-, kampeer- en 

verkavelingsvergunningen 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

de financiën (begrotingen en rekeningen) 

 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

gemeentewerken, werken aan kerkgebouwen, 

rechtbankgebouwen, gemeentehuizen, 

geklasseerde gebouwen en landschappen; 

documenten van de bouw van dienstencentra en 

de overdrachten ervan 

 

'Stand van het Bestuur' 

 

 

Gouverneur/P.B./2001 

 

 

1ste Afdeling; Arrondissementscommissariaat 

Ieper/P.B./2006 

 

1ste Afdeling; Fed.A.-G.verkiezingen 

2000/P.B./2004 

 

'Stand van het bestuur'; 1ste Afdeling; Fed.A.-

Diversen/P.B./2003 

 

 

 

1ste Afdeling 

 

 

 

Militieregisters 1813-1922; A.1./D.2.-

Mil./P.B./1996 

 

A.1.-Rampenschade/Dienst 

Rampenschade/P.B./1998 en 2000; Di. 

Rampenschade/P.B./2002; Fed.A.-Dienst 

Rampenschade/P.B./2004 en 2005 

 

A.1./A.3./A.4./D.O.I./P.B./1995; 

A.1./A.3./A.4./D.O.P./P.B./1996; 

A.4./A.7./Mirona-R.O./P.B./2002 

 

 

2de Afdeling; A.2./Cel Financiën/P.B./1999; 

A.2./P.B./2001 en 2002; Cel 

Financiën/P.B./2003 

 

3de Afdeling; A.1./A.3./A.4./D.O.I./P.B./1995; 

A.1./A.3./A.4./D.O.P./P.B./1996; 

A.1./A.3./A.4./A.5./P.B./1997; A.4.-Toezicht 

werken/P.B./2004; A.4./P.B./1999, 2000, 

2001, 2003, 2004 en 2005; D.O.P./P.B./2002 

en 2006 
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Vergunningsdossiers van gevaarlijke, hinderlijke 

en ongezonde bedrijven 

 

 

 

 

 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

het personeel 

 

 

Documenten van het beheer van de 

Pensioenkassen voor Gemeentesecretarissen en 

Gemeentebedienden 

 

Documenten van de inspectie van de 

bevolkingsregisters en de registers van de 

burgerlijke stand 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

het gemeentelijk onderwijs: aanstellingen 

onderwijzend personeel, aannemingen van 

scholen, toezicht op werken aan scholen en 

schoolmeesterswoningen 

 

A.3./A.5./A/7.-G.B./P.B./1996, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2002, 2003, 2004; A.3.-

G.B./P.B./1997, 1998, 2005, 2006; A.7.-

G.B./P.B./2001, 2002, 2006; 

A.7./D.Rom./Mirona/P.B./2003, 2004, 2005; 

A.3./A.5.-Beroepen G.B./P.B./2004; A.3.-

Klasse 2 G.B./P.B./2005 en 2006 

 

A.3.-Toezicht Lokaal Personeel/P.B./1999; 

A.6./A.1./A.2./A.5./A.3./P.B./2002; A.3./Vl. 

Gem.-Personeel/P.B./2006 

 

A.3.-P.P.K./P.B./1995, 2000; A.3.-

P.P.K.G./P.B./1999 

 

 

A.3./A.6.-Bev. en B.S./P.B./1996 

 

 

 

4de Afdeling; A.3./A.6.-S.B./P.B./1995; 

A.3./A.6./P.B./2000; A.4./A.3.-Aanneming 

scholen/P.B./2005; A.4./A.3.-Fonds 

Begaafden/P.B./2005 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

het beheer van onroerende goederen 

 

A.5./D.3.-B.O.G./P.B./1996; A.5.-

B.O.G./P.B./2000 en 2001 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

het beheer van begraafplaatsen en het verlenen 

van grafconcessies 

 

A.5.-Begraafplaatsen/P.B./1998; A.5.-

Grafconcessies/P.B./1998 

 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

concessies 

 

A.5.-Concessies/P.B./1996, 2000 en 2001  

 

Documenten van het administratief toezicht op 

de erediensten 

 

A.5.-Erediensten/P.B./1998 en 2001 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

dadingen 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

verhuringen en verpachtingen bij de lokale 

besturen 

 

A.2/A.5.-Dadingen/P.B./1998 

 

 

A.5.-Verhuringen/P.B./1997 en 2001 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

loonschalen personeel 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

wijzigingen aan personeelskaders 

 

Atlassen van de buurtwegen 1841 

 

A.2./A.5.-Loonschalen/P.B./2002 

 

 

A.5.-Personeelskader/P.B./2002 

 

 

D.O.P.-Atlas buurtw./P.B./1998 

 

Atlassen van de onbevaarbare waterlopen 1877 

 

P.T.D.-Atlas O.Wa. 1877/P.B./1996 

 

Atlassen van de onbevaarbare waterlopen 1950 

 

P.T.D.-Atlas O.Wa. 1950/P.B./1996 
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Atlassen van de onbevaarbare waterlopen 1967 

 

A.4./D.O.P.-Atlas O.Wa. 1967/P.B./1998 

 

Atlassen van de onbevaarbare waterlopen 1983 

 

Documenten van de wijzigingen aan de 

buurtwegen en de onbevaarbare waterlopen 

 

 

 

 

Archief van het Gemengd Comité voor de 

Binneninrichting van de Kerken 

 

A.4./A.5./Cel III-Atlas O.Wa. 1983/P.B./2001 

 

A.1./A.3./A.4./D.O.I./P.B./1995; 

A.1./A.3./A.4./D.O.P./P.B./1996; 

A.1./A.3./A.4./A.5./P.B./1997; A.4./P.B./1999, 

2000, 2003, 2004, 2005; 

A.4./D.O.I./D.O.P./Cel III/P.B./2005 

 

A.5.-Kerkinrichting/P.B./1998 en 1999 

 

Archief van de Beroepskamer OCMW (inzake 

betwistingen OCMW-beslissingen) 

 

Documenten van het administratief toezicht op 

de lokale besturen: diversen 

 

B.K.-OCMW/P.B./1996 en 1997 

 

 

Fed.A./P.B./2003 en 2004 

 

Affiches, foto's, kaarten en plannen, 

(gedenk)penningen 

 

Afficheverzameling, fotoverzameling, kaart- en 

planverzameling en penningverzameling 

 

 


