1536 Inventaris van het archief van het waterschap De Ham, 1972-1994
Inleiding 1)
De oprichting van het waterschap De Ham
Op 17 augustus 1966 werd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een werkgroep
ingesteld, die als opdracht kreeg: de reorganisatie van de waterschappen in westelijk NoordBrabant. De aanleiding tot het instellen van deze werkgroep moet voornamelijk gelegen
hebben in het probleem van de oppervlaktewatervervuiling. De groei naar de
hoogconjunctuur had dit probleem met zich meegebracht. De opkomst van industrie, de
explosieve groei van wooncentra, de toepassing van nieuwe, vaak chemische middelen in
huishoudens en landbouw veroorzaakten een enorme uitstoot van afvalproducten, die vaak
via de gebruikelijke afvoerwegen – het open water – de vrije loop werden gelaten. Men had
niet voorzien in middelen en methoden om deze afvalstroom op te vangen en te zuiveren.
Gevolg was, dat het water in hoog tempo alle leven verloor en zelfs voor de toepassing van
drinkwater en bevloeiingswater ongeschikt werd. Natuurlijk hadden bestuurders van polders
dit probleem wel onderkend, maar de aanpak berustte bij de provinciale overheid, die een
allesomvattende bestrijding ervan moest bewerkstelligen. Aan polders en waterschappen
was een meer passieve rol toebedacht.
In juli 1967 verscheen een interim-rapport van de werkgroep, dat naast de mogelijke
oplossingen voor het geschetste probleem ook verdergaande plannen inhield. Zo bevatte
het rapport ook een hoofdstuk gewijd aan het plan om het gebied tussen het
Wilhelminakanaal en de Roode Vaart te concentreren in een groot waterschap. Een gebied,
zo scherp begrensd door grote waterwegen, bood een prachtige mogelijkheid om zo’n plan
te verwezenlijken. Eerder had de provincie al goede ervaringen opgedaan met de
concentratie van het waterschap De Striene.
Het interim-rapport werd aangeboden aan Gedeputeerde Staten en aan de besturen van de
hoogheemraadschappen De Brabantse Bandijk en Mark en Dintel, maar niet aan de besturen
van de waterschappen in het betreffende gebied. Via hun bestuurslidmaatschap bij de
genoemde hoogheemraadschappen kregen enkele bestuurders van de polders in het
betrokken gebied kennis van deze plannen. Er rees bij hen enige bezorgdheid, temeer omdat
– buiten hun medeweten – gesleuteld werd aan de toekomst van de polders die zij

bestuurden. Voor R.H. Lievens en G.E.A. den Biggelaar, voorzitters van respectievelijk De
Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe en van het Oudland van Zevenbergen, vormde het
rapport voldoende aanleiding om de collega’s van de overige polders bijeen te roepen. Het
hoofdstuk “Concentratie van waterschappen tussen Roode Vaart en Wilhelminakanaal” gaf
stof tot nadenken! Het leek zinvol om daarover eens van gedachten te wisselen en kennis te
nemen van elkaars standpunten.
De eerste bijeenkomst vond plaats op 16 november 1967 in Café “Het Witte Huis” te
Terheijden. Nagenoeg alle voorzitters waren aanwezig. Enkelen vernamen daar voor het
eerst de plannen van de provincie. Anderen bleken voordien al eens benaderd te zijn door
ambtenaren van Provinciale Waterstaat, die hen de plannen ontvouwd hadden om te
polsen, hoe die werden opgevat.
In grote lijnen behelsde het plan de vorming van een groot waterschap, verdeeld in drie
bemalingsgebieden:
1. Royale Polder, Nassaupolder, Koekkoek en Gecombineerde Buitenpolders en het Oudland
van Zevenbergen;
2. De Amerkant en Zonzeel, een reeds bestaand boezemwaterschap;
3. De Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe en de Houtse Polders.
De voorzitters bleken niet erg gecharmeerd te zijn van dit plan. Ervaring met concentratie in
het naburige waterschap De Striene bewees immers, dat de waterschapslasten sterk zouden
stijgen. Men gaf weliswaar toe, dat in het rapport motieven werden aangevoerd, die positief
beoordeeld moesten worden. Maar over de vraag of de ingelanden met een dergelijke
concetratie het best gediend zouden zijn, werd in het stuk met geen enkel woord gerept. Dat
concentratie tot grotere beheerseenheden ook tot lastenverlichting zou leiden, was tot
dusver niet in de praktijk bewezen. Bovendien bleken de grotere polders in het te
concentreren gebied hun zaken zodanig goed voor elkaar te hebben, dat een
lastenverzwaring op korte termijn niet te verwachten was. De lastenverzwaring bleek voor
de voorzitters het voornaamste bezwaar! Maar zij onderkenden nog een aantal andere
bezwaren, die zich bij concentratie zouden voordoen, zoals:
-

-

De specifieke kennis van de afzonderlijke besturen ten aanzien van de problemen in
hun beheersgebieden, zou bij concentratie niet langer een adequate aanpak kunnen
garanderen.
De individuele inspraak van de ingelanden zou sterk worden beperkt.
Het gemis van nauw contact met ingelanden, een noodzakelijk gevolg van
concentratie, zou het nemen van directe maatregelen bij voorkomende
moeilijkheden verhinderen.

De kleinere polders daarentegen zouden bij een concentratie – zij het in beperkter omvang –
wel gediend zijn, omdat zij daardoor meer financiële draagkracht zouden krijgen. Maar toch
achtte elk van de voorzitters zich redelijk tevreden met de gang van zaken in hun polders. De
lasten lagen in het algemeen op redelijk niveau, de toestand van wegen en waterlopen was
overal redelijk in orde, de meeste gemalen verkeerden in goede staat. Daarnaast bestond er
een goede en prettige samenwerking in grotere verbanden, zoals de
hoogheemraadschappen. Kortom, er heerste een redelijke mate van voldaanheid onder de
polderbesturen.
Daarom zagen de voorzitters, als er dan toch geconcentreerd moest worden, meer heil in
concentratie tot drie kleinere eenheden , waarbij vooral gelet moest worden op gelijke

geaardheid van grondgebruik en waterstaat. Een dergelijke concentratie bood meer
mogelijkheden en voordelen. De driedeling, die door de voorzitters werd voorgestaan, kwam
nagenoeg exact overeen met de drie bemalingsgebieden, die in de plannen van Provinciale
Waterstaat waren aangegeven. De argumenten, die de voorzitters voor deze suggestie
aangaven, waren rechtstreeks afgeleid van de bezwaren, die zij hadden tegen een grote
concentratie, nl.:
- Eenheid in de gebieden t.a.v. geaardheid op het terrein van grondgebruik en
waterstaat;
- Overzichtelijkheid van de gebieden;
- Ingelanden behouden hun inspraak;
- Een kostbaar topapparaat blijft overbodig;
- Met beperkte investeringen kunnen de kleinere concentraties gerealiseerd worden;
- De lasten blijven op een redelijk peil.
Opmerkelijk is, dat in deze vergadering het probleem van zuivering van oppervlaktewater in
het geheel niet ter sprake kwam.
Met deze gedachtewisseling werd de vergadering beëindigd. De voorzitters namen zich voor
om de gemaakte overwegingen in de afzonderlijke polderbesturen te bespreken en zo
mogelijk ook in de vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden. Men besloot op 19
december 1967 weer bijeen te komen om opnieuw overleg te plegen, nadat de achterban
gehoord was.
Binnen de afzonderlijke besturen werd wel over de kwestie gesproken. Maar aan de hand
van de notulen van de bestuursvergaderingen kan niet gesteld worden, dat er erg diep op de
kwestie werd ingegaan. De meeste verslagen melden slechts, dat de voorzitters mededeling
deden van de vergadering van 16 november. Nergens echter werd aantekening gemaakt, dat
er naar aanleiding van deze mededeling diepgaande discussies ontstonden, die mogelijk nog
nieuwe argumenten voor of tegen de plannen van de provincie opleverden.
Op 19 december kwamen de voorzitters opnieuw bijeen. Zij konden unaniem vaststellen, dat
bij elk van de polderbesturen weinig affectie bestond voor het plan van concentratie. Een
zekere wrevel was te constateren, omdat het provinciaal bestuur deze zaak wel erg
ondemocratisch had aangepakt. Slechts door toeval was men op de hoogte geraakt van de
plannen. Al was het hoofddoel van het rapport dan ook de bestrijding van watervervuiling,
het feit, dat daarin ook terloops de concentratie van een aantal polders werd gesuggereerd,
had reden voldoende moeten zijn om de polderbesturen van het rapport in kennis te stellen.
In deze tweede vergadering kwam het probleem van de vervuiling van het oppervlaktewater
wel aan de orde. De polders hadden tot dan toe altijd de passieve zorg voor de
waterzuivering uitgeoefend. De actieve zorg was een taak van de hoogheemraadschappen.
De voorzitters wilden wel de passieve zorg blijven uitoefenen, maar het overnemen van de
actieve zorg wezen zij consequent van de hand. Zij veronderstelden kennelijk, dat hen die
taak bij een zo grote concentratie zou worden toegewezen. En door dit standpunt in te
nemen, kwam voor hen onmiddellijk de noodzaak te vervallen om tot concentratie over te
gaan. Bovendien, zo redeneerden zij, zou concentratie dan eerst veel effectiever doorgang
kunnen vinden, aks ook de ruilverkavelingsprojecten in het gebied afgerond zouden zijn.
Men besloot dan ook in deze sfeer te reageren naar de provincie. Temeer was een
afwijzende reactie noodzakelijk, omdat in het rapport al de medewerking van Gedeputeerde
Staten werd gevraagd tot de voorbereiding van een ontwerp-reglement voor het nieuw te
vormen waterschap. Hierdoor werd immers de indruk gewekt, dat de voorgenomen
concentratie onafwendbaar was. Op 8 januari werd door de gezamenlijke voorzitters een

bezwaarschrift naar het provinciaal bestuur verzonden, waarin alle bovengenoemde
argumenten vervat waren.
Maar echte politieke vechtersbazen bleken de polderbestuurders toch niet te zijn. Na hun
bezwaarschrift bleef het nagenoeg twee jaren doodstil rond de concentratieplannen. Op 21
november 1969 riep het provinciaal bestuur alle betrokkenen bijeen voor een hoorzitting in
café-restaurant Van der Hooft te Zevenbergen. Dan leeft het protest ook weer een beetje
op. Er werden door enkele besturen pogingen ondernomen om deze hoorzitting enige tijd
uit te stellen, maar zonder succes. Tijdens de zitting werden de argumenten en bezwaren
opnieuw naar voren gebracht, maar onmiddellijk door de provinciale vertegenwoordigers
met zware tegenargumenten weerlegd. Bovendien bleek de eensgezindheid tussen de
voorzitters niet zo hecht als het aanvankelijk had geleken. Bezwaren, die in eerste instantie
door alle voorzitters waren onderschreven, bleken nu niet voor eenieder even zwaar te
wegen. In feite was de mogelijke tegenstand door deze hoorzitting dan ook gebroken. Men
heeft nadien nog wel wat tegenstand trachten te bieden, met name in de fase, dat de
concept reglementen en de ontwerp besluiten ter visie lagen, maar echte nieuwe
zwaarwegende bezwaren werden toch niet aangevoerd. De provincie voerde haar plannen
dan ook volledig door. Op 22 april 1971 werd Koninklijke goedkeuring verkregen voor het
concentratieplan, nadat het op 18 september 1970 definitief was vastgesteld door
Provinciale Staten. Het besluit tot oprichting van het waterschap De Ham trad vervolgens op
1 januari 1972 in werking. Ingaande 1 februari 1972 werd het besluit tot opheffing van de
afzonderlijke polders van kracht en daarmee was het waterschap De Ham een feit.
Een korte gebiedsverkenning
Het waterschap De Ham werd begrensd door waterwegen, die onder beheer van
Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap West-Brabant vielen. De Donge en het
Wilhelminakanaal aan de oostzijde, het Markkanaal aan de zuidzijde, de rivier De Mark
zuidwest, de Roode Vaart aan de westzijde en Hollands Diep en Amer aan de noordzijde. Het
totale gebied omvatte ca. 13.653 hectaren. Vóór de oprichting van De Ham was dit gebied
verdeeld in een tiental afzonderlijke polders of waterschappen:
1. De Emiliapolder;
2. De Hamse Polders;
3. De Nieuwe Zwaluwe Polder;
4. De Royale Polder;
5. De Nassaupolder c.a.;
6. De Koekkoek en Gecombineerde Buitenpolders;
7. Het Oudland van Zevenbergen;
8. De Grote Zonzeelse Polder;
9. De Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe;
10. De Houtse Polders.
Elk van deze polders zijn door de eeuwen heen ontstaan uit concentraties van weer kleinere
polders. Binnen de tien genoemde polders bestond er tenslotte nog een
samenwerkingsverband tussen de Emiliapolder, de Hamse Polders, de Nieuwe Zwaluwe
Polder en de Grote Zonzeelse Polder, dat onder de naam “De Amerkant en Zonzeel” een
boezemschap vormde.
Het totale beheersgebied van het waterschap viel geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen
van 10 verschillende voormalige gemeenten. Het werd gekenmerkt door een aantal

opmerkelijke verschillen. Zo was er in het gebied een hoogteverschil te constateren van niet
minder dan 7,50 meter, nl. van 6 meter boven NAP in het zuidoosten tot 1,50 beneden NAP
in het noordwesten. Dit hoogteverschil was in het veld nauwelijks op te merken door de
uiterst geleidelijke afhang van het terrein. Het vergde echter wel bijzondere technische
voorzieningen m.b.t. het beheer van het waterpeil. Het beheersgebied was dan ook
ingedeeld in 11 waterafvoergebieden en 13 waterinlaatgebieden van zeer uiteenlopende
afmetingen. Circa 450 kilometer watergang werd door het waterschap in stand gehouden
teneinde het waterpeil te kunnen beheersen. Een 18-tal grote en kleinere gemalen vormden
daarbij de belangrijkste kunstwerken, naast tal van andere voorzieningen.
In het waterschap De Ham waren drie verschillende landschappen te onderscheiden: een
zeekleigebied aan de west- en noordoostzijde, zandgronden aan de oostzijde en een
veengebied tussen de 2 andere gebieden in. Verspreid in deze drie landschappen waren 15
locaties aan te wijzen met een bijzondere natuurwetenschappelijke waarde en elk van die
locaties vereiste een eigen specifieke zorg. Daarnaast was een aantal wielen aan te treffen,
voornamelijk in het zeeklei- en veengebied, en enkele archeologisch waardevolle locaties.
Vervolgens was er ook een driedeling te constateren in het gebruik van de grond. Grofweg
was 50 % in gebruik als bouwland, 35 % als grasland en 15 % als tuinland. Ook die verschillen
vroegen een eigen, specifieke aanpak.
Al die verschillen en de aanpak daarvan laten zien, dat een goed beheer van dit waterschap
een redelijk complexe aangelegenheid was.
Het waterschapshuis
Bij een waterschap hoort een kantoor, een waterschapshuis, waar bestuur, administratie en
andere afdelingen gehuisvest zijn. Nog voordat het waterschap De Ham definitief een feit
was geworden, hadden Gedeputeerde Staten al voorzien in de benoeming van een voorlopig
dagelijks bestuur en een voorlopige secretaris/penningmeester. In deze laatste functie werd
E. Mariman aangesteld, een ambtenaar van de afdeling financiën van de gemeente Hooge
en Lage Zwaluwe. Voor de tot standkoming van De Ham vervulde hij deze functie ook al bij
de waterschappen De Emiliapolder, De Amerkant en Zonzeel en De Hamse Polders. Voor dat
werk hield hij kantoor in zijn woonhuis. Op 18 januari 1972 besloot het voorlopig DB het
kantoor van E. Mariman aan te wijzen als huisvesting voor het secretariaat van het
waterschap en voor de bewaring van het lopend archief. Zo werd het huis Poolsestraat 2 te
Hooge Zwaluwe het eerste, weliswaar voorlopige kantoor van het waterschap. Maar in
diezelfde vergadering besloot het voorlopige DB ook om uit te zien naar een geschikt
permanent kantoor. De bestuursvergaderingen vonden destijds plaats in Hotel Brabant te
Zevenbergschen Hoek. In de vergadering van 12 september 1973 kwam het onderwerp
waterschapshuis weer ter sprake en er passeerden drie mogelijkheden de revue:
1. Aankoop van een pand, waarbij gedacht werd aan Rozenhof te Terheijden, Kerkdijk 27 te
Hooge Zwaluwe en Havenstraat 1 te Hooge Zwaluwe;
2. Huur Raadhuisstraat 16 te Terheijden (oude pand Boerenleenbank);
3. Bouw eigen kantoorruimte.
Men besloot voor optie 2 te gaan, waarbij er wel een verbouwing noodzakelijk was, evenals
de aanleg van een centrale verwarming. Grote vergaderingen konden er niet plaats vinden,
daar was de ruimte gewoon niet toereikend voor. Die vonden dan plaats aan de overkant
van de straat in Hotel “De Gouden Leeuw”. Dit waterschapshuis was overigens een tijdelijke
voorziening, want per 1 november 1975 kon door aankoop de voormalige pastorie van de

Blasiusparochie in Made als waterschapshuis in gebruik worden genomen. In 1985 werd de
kelderruimte van dit pand geschikt gemaakt voor de bewaring van de archieven van de
voormalige polders en het archief van het waterschap De Ham.
Opheffing waterschap
In het kader van de reorganisatie van het waterschapsbestel in westelijk Noord-Brabant
werden de waterschappen De Ham en Vierlinghpolders per 1 januari 1995 opgeheven 2). Zij
gingen op in het nieuwe waterschap “Land van Nassau”, dat zijn kantoor kreeg in
Zevenbergen.
Archief en inventarisatie ervan
Het archief van het waterschap De Ham is in de loop der jaren bewerkt en geschoond door
diverse medewerkers van eerst het Streekarchivariaat Nassau Brabant en later het Regionaal
Archief West-Brabant. Ik heb de laatste 15 jaren van tijd tot tijd kunnen werken aan de
afronding van de inventarisatie. Daarbij heb ik nog ca. 1,5 meter ter vernietiging
geselecteerd overeenkomstig de geldende selectielijst voor waterschapsarchieven.
De inventaris bestaat uit 2 delen, nl. één voor het administratief archief en één als toegang
op de vergunningen / ontheffingen.
Waar het gaat om bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb ik een beperking van de
openbaarheid aangebracht. Dit betreft met name de persoonsdossiers van personeelsleden.
Na schoning van het archief bleef uiteindelijk ca. 15,5 m1 over. Waar nodig werden de
archiefbescheiden door mij herverpakt in zuurvrije omslagen en dito dozen.
Het archief van het waterschap De Ham is ondergebracht bij het Regionaal Archief WestBrabant in Oudenbosch en is daar te raadplegen.
Theo Marcelis,
Oudenbosch, februari 2015
Noten
1) Als basis voor de inleiding dienen de geschiedkundige aantekeningen van collega A.M.C.
Zom. Zie hiervoor inv. nr. 313.
2) Zie inv. nr. 246.

I

Inventaris van het administratief archief

1. Openbaar bestuur, overheidsbeheer
1. Stukken betreffende het Algemeen Waterschapsreglement voor Noord-Brabant, 1974-1994. 1
omslag

622 – 623. Dossiers, houdende wetten en algemene reglementen, van toepassing zijnde voor het
waterschap, 1990-1994. 2 omslagen
622. 1990-1994
623. 1992-1994
311. Dossier betreffende de Wet Ketenaansprakelijkheid en de betekenis hiervan voor
waterschappen, 1990. 1 omslag
312. Dossier betreffende de Invorderingswet, 1990-1991. 1 omslag

2. Het waterschap
313. Dossier betreffende het ontstaan en de historie van waterschap De Ham, 1991, z.d. 1 omslag
N.B. Hierin ook een uitvoerig artikel van A.M.C. Zom over de geschiedenis van het waterschap De
Ham.

2.1 Instelling, instandhouding, opheffing
3. Stukken betreffende de oprichting en de grensbepaling van het waterschap De Ham, 1968-1973.
1 omslag
4 – 5. Stukken betreffende de herziening, wijziging en uiteindelijke intrekking van het bijzonder
reglement voor het waterschap De Ham, 1978-1994. 2 omslagen
4. 1978-1982
5. 1983-1994
6. Stukken betreffende de reactie van het waterschap De Ham op het provinciale ontpolderingsbeleid, 1985-1989. 1 omslag
7. Stukken betreffende de ontpoldering (het buiten waterschapsverband plaatsen) van het
industrieterrein Weststad in de gemeente Oosterhout, 1979-1981. 1 omslag
307. Dossier betreffende de terugpoldering van industrieterrein Weststad te Oosterhout, 19901991. 1 omslag
310. Dossier betreffende ontpolderingsbeleid, met name het onder waterschapsverband brengen
van het industrie- en havenschap Moerdijk, 1989-1990. 1 omslag
246. Dossier, houdende het opheffingsbesluit van het waterschap De Ham, 1994. 1 omslag

2.1.1 Groei, ontwikkeling
247 – 248, 306 en 386. Dossiers inzake de reorganisatie van het waterschapsbestel in Noord-Brabant
en de fusie van de waterschappen De Ham en Vierlinghpolders, 1991-1994. 4 omslagen
247.
248.
306.
386.

1991-1992
1993
1994 I
N.B. Bevat processtukken in zake de procedure namens mevr. Bias.
1994 II

2.1.2 Voorrechten, vrijdommen, kenmerken
24. Stukken betreffende de verlening van het wapen aan het waterschap De Ham, 1973-1974. 1
omslag
309. Cliché en wapenvoorbeelden met uitleg van het waterschap De Ham, 1974. 1 omslag

2.1.3 Grondgebied, werkingssfeer
501, 503 en 542. Grenskaarten van het waterschap De Ham en van de districten, 1973 en 1987. 2
pakken en 1 band
503. 1973
501. 1987
542. 1987

1 pak
1 pak
1 band

545. Overzichtskaarten van het gebied van het waterschap, schaal 1 : 5000, met bladindeling, z.j. (ca.
1990). 1 omslag
308. Dossier betreffende het grondgebied en de werkingsfeer van het waterschap, o.a. het onder de
werkingssfeer van het waterschap brengen van het gebied van het Industrie- en Havenschap
Moerdijk en het Besluit Aanwijzing Zijwateren, 1990-1994. 1 omslag

2.2 Betrekking tot andere publiekrechtelijke lichamen
16 – 23 en 50. Dossiers, houdende reacties en opmerkingen van het waterschap De Ham m.b.t.
ontwerp bestemmingsplannen van diverse gemeenten, het ontwerp streekplan van de provincie
Noord-Brabant en het ontwerp Beheersplan Binnenpolder van Terheijden (Kooibos), 1972-1993. 9
omslagen
16.
17.
18.
50.
19.
20.
21.
22.
23.

Bestemmingsplannen van de gemeente Geertruidenberg, 1972-1986
Bestemmingsplannen van de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, 1973-1989
Bestemmingsplannen van de gemeente Made en Drimmelen, 1984
Streekplan van de provincie Noord-Brabant en ontwerp bestemmingsplannen van de gemeenten
Terheijden, Made en Drimmelen, Klundert en Oosterhout, 1991-1993
Bestemmingsplannen van de gemeente Terheijden, 1973-1986
Bestemmingsplannen van de gemeente Klundert, 1972-1976
Bestemmingsplannen van de gemeente Oosterhout, 1983-1989
Bestemmingsplannen van de gemeente Zevenbergen, 1972-1989
Beheersplan Binnenpolder van Terheijden (Kooibos), 1988-1989

2.2.1 Samenwerking, overleg, bijstand
314. Dossier betreffende samenwerking tussen de waterschappen De Ham en Vierlinghpolders en
het Hoogheemraadschap West-Brabant en waterschappen onderling, 1990-1994. 1 omslag
491. Stukken betreffende de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie
Noord-Brabant, 1989. 1 omslag

329. Dossier inzake de Centrale Waterschapslasten Administratie Westelijk Noord-Brabant:
agenda’s en notulen secretarissenoverleg, 1989-1994. 1 omslag

2.3 Rechtspositie, economische positie, interne aangelegenheden
2.3.1 Functioneren van het orgaan, beheershandelingen
2.3.1.1 Eigendom en bezit
2. Stukken betreffende de waardebepaling van de rechten en eigendommen van voormalige
waterschappen, die zijn opgegaan in het nieuwe waterschap De Ham , 1972-1977. 1 omslag
8 – 15. Dossiers inzake de uitkering van de waarde van rechten en eigendommen aan de ingelanden
van de voormalig waterschappen, 1977-1981. 8 omslagen
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De Royale Polders, 1977
De Groote Zonzeelsche Polder, 1977
De Koekkoek en Gecombineerde Buitenpolders, 1977
De Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe, 1978
De Hamse Polders, 1978
De Nassaupolder c.a., 1978-1979
De Nieuwe Zwaluwepolder, 1978-1979
Het Oudland van Zevenbergen, 1977-1981

25. Kennisgevingen van de uitkomsten van kadastrale opmetingen van eigendommen van het
waterschap, 1971-1988. 1 omslag
26. Stukken betreffende de tenaamstelling van eigendommen van het waterschap, 1972-1985. Met
retroacta, 1960, 1965. 1 omslag

2.3.1.1.1 Verkrijging, verlies
40. Dossier inzake de aan- en verkoop van diverse percelen in het gebied van het voormalige
waterschap De Houtse Polders , 1971-1975. 1 omslag
243. Dossier inzake de overdracht van 2 pompen door provincie aan het waterschap (wegens het
vervallen van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (Wet BWO), 1992-1993. 1
omslag
317. Dossier betreffende grondoverdracht in de Plukmadese polder aan dhr. Van Winden t.b.v.
uitbreiding van een kas, waarbij het waterschap grond verkrijgt van de PNEM, 1991. 1 omslag

2.3.1.1.1.1 Aankoop
242. Dossier inzake de aankoop van gronden, 1974-1979. 1 omslag
N.B. Het betreft:
* De percelen kadastraal Terheijden sectie E nrs. 971 en 91-95 van Staatsbosbeheer,
1974
 De percelen grond, gelegen te Den Hout, uitmakende een gedeelte van de Schransmansdreef, kadastraal Oosterhout sectie O nrs. 63-65, 776 en 909, van A.M. Schransmans,
1974







Een perceel grond, uitmakende een gedeelte van de Zonzeelseweg te Hooge Zwaluwe,
kadastraal Hooge en Lage Zwaluwe sectie G, nrs. 1522 en 2076, van B.C. Ruitenberg te
Hoorn, 1976
Een perceel grond onder Wagenberg, kadastraal gemeente Terheijden sectie D nr. 2741,
van de provincie Noord-Brabant, 1976
Een woonhuis met schuurtje, erf en tuin te Zevenbergen, Droge Mark 7, kadastraal
Zevenbergen sectie L nr. 1958, van A.M. van Gils te Zevenbergen, 1973-1977
Vlieten, wegen en waterlopen, gelegen in de voormalige Royale Polder en in beheer en
onderhoud bij het Rijk, 1977-1979
Het voormalig gemaal Schuddebeurs , met woning, schuur, ondergrond, erf en omliggend
terreinaan de noordzijde van de Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe, kadastraal Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie I nr. 828 (ged.) van de staat, 1979

27. Stukken betreffende de aankoop van (vergraven) gronden, 1980-1989. 1 omslag
N.B. Het betreft:
* gedeelten van de percelen kadastraal Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nrs. 43, 47, 58 en
1274
 Perceeltjes grond nabij de Hamseweg te Made, kadastraal gemeente Made en
Drimmelen, sectie T nrs. 134 en 135 (gedeeltelijk) en 813
 Gronden ter verbreding van de Reevliet
 De nabij de boezem van het Gat van de Ham gelegen oppervlakte grasland en water
kadastraal gemeente Hooge en Lage Zwaluwe sectie I nr. 227 en gemeente Made en
Drimmelen sectie T nr. 5
 Percelen grond/water, gelegen aan de Watergang tussen de Hamseweg en de
Brielseweg, kadastraal gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 100, 101, 102 en 103
 Een tot watergang vergraven strook grond kadastraal gemeente Made en Drimmelen ,
sectie T nr. 98
 De percelen waterloop kadastraal gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nrs. 461,
504, 506, 509, 522-523 en 2667
315. Dossier betreffende de aankoop van waterlopen, gronden en gebouwen, 1989-1993. 1 omslag
N.B. Het betreft:
* Terugkoop van een buiten gebruik gesteld gemaal met ondergrond aan de Molenstraat
37 te Terheijden, kadastraal gemeente Terheijden, sectie G nr. 3836, van de gemeente
Terheijden,1989-1990
 Aankoop perceel waterkerende dijk, water en verharde en onverharde weg gelegen aan
en nabij de Zeedijk te Hooge Zwaluwe, kadastraal gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie I nr. 2717 van de Dienst der Domeinen, 1992.
 Aankoop deel waterkerende dijk en een deel water, kade en moeras, kadastraal
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 52 van de Dienst der Domeinen, 1993
 Aankoop van een perceel cultuurgrond , gelegen nabij de Heulweg te Geertruidenberg,
kadastraal gemeente Geertruidenberg, sectie A nrs. 2747 (ged.) en 2748 (ged.) van mevr.
I.N. van Gils-Piggen te Udenhout en van een perceel cultuurgrond, gelegen nabij de
Heulweg te Geertruidenberg, kadastraal sectie A nr. 2749 (ged.) van J. de Bont te Made,
1992-1993

2.3.1.1.1.2 Verkoop
39. Dossier inzake de verkoop van gronden door het voormalige waterschap De Houtse Polders aan
de gemeente Oosterhout t.b.v. het bestemmingsplan “Industrieterrein Weststad”, 1969-1975. 1
omslag

28 – 30, 38 en 319. Dossiers betreffende de verkoop van onroerende eigendommen, 1972-1994. 5
omslagen
28.
29.
30.
38.
319.

1972-1976
1977-1981
1982-1989
1989-1992
1992-1994

2.3.1.1.1.3 Ruiling
31. Dossier inzake de ruiling van gronden, 1975-1990. 1 omslag
318. Dossier betreffende ruiling van gronden met diverse personen/instellingen i.v.m. de verdere
ontwikkeling van de Plukmadese polder, 1990. 1 omslag

2.3.1.1.2 Zakelijke rechten
35. Verlening van toestemming door het waterschap De Ham aan de Plaatselijke Commissie voor de
Ruilverkaveling Zonzeel tot het beplanten van diens percelen kadastraal Klundert sectie D nr. 1462,
1980. 1 stuk
48. Dossier inzake het vestigen van zakelijke rechten op eigendommen van het waterschap: PNEM;
Industrie- en Havenschap Moerdijk; gemeente Oosterhout; gemeente Hooge en Lage Zwaluwe;
gemeente Made en Drimmelen; J. den Dunnen, 1974-1984. 1 omslag

2.3.1.1.2.1 Opstal
36. Stukken betreffende de vestiging van het recht van opstal op het perceel kadastraal Made en
Drimmelen sectie T nr. 499 door het waterschap Emiliapolder t.b.v. de gemeente Made en
Drimmelen voor het hebben, onderhouden en in stand houden van een gemeentelijke rioolpersleiding, 1973-1974; en verlening van het recht van opstal door het waterschap De Ham aan H.M.
Cornelissen te Terheijden op een gedeelte van het perceel kadastraal gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe sectie A nr. 1967 t.b.v. de bouw van een veestal, 1979. 1 omslag

2.3.1.1.2.2 Erfdienstbaarheid
37. Stukken betreffende de vestiging van het recht van uitweg t.b.v. mevr. J. Schets – Reniers te
Terheijden, 1985. 1 omslag
333. Stukken betreffende de verlening door het waterschap De Ham van erfdienstbaarheid voor het
leggen van een gashoofdleiding aan Intergas NV door een perceel bij de Amerweg, kadastraal
gemeente Geertruidenberg, sectie A-2, nr. 2037 (ged.), 1991. 1 omslag

2.3.1.1.3 Andere dan zakelijke rechten
2.3.1.1.3.1 Verhuur en verpachting
41. Machtigingsbesluiten tot verpachting/verhuring van onroerende goederen, 1974-1990. 1 omslag
44. Dossier inzake verpachting: contracten, wijzigingen en pachtprijzen, 1931-1993. 1 omslag

42. Dossier inzake de herziening van de pachtsommen en de instelling van een vertrouwenscommissie voor de grondeigenaren en pachters m.b.t. de verwerving van gronden door de gemeente
Zevenbergen voor de inrichting van een industrieterrein, 1975-1987. 1 omslag

2.3.1.1.3.2 Jacht- en visrecht
2.3.1.1.3.2.1 Visrecht
520. Schetskaart m.b.t. de verpachting van visrecht, z.j. (ca. 1985). 1 stuk

2.3.1.1.3.3 Gebruik
47 en 594. Dossiers inzake het gebruik geven van eigendommen, 1972-1994. 2 omslagen
47. 1972-1988
594. 1990-1994

2.3.1.2 Financiën
334. Stukken betreffende de begeleidingscommissie kostentoedeling, 1991-1994. 1 pak
N.B. Hierin o.m. agenda’s, presentielijsten, verslagen en eindrapport.
596. Deelplan Bouwsteen Globaal Waterkwantiteit, z.j. (ca. 1990). 1 omslag

2.3.1.2.1 Begrotingen en financiële plannen
51. Begrotingen voor 1971 van de opgeheven waterschappen De Koekoek en Gecombineerde
Buitenpolders, Het Oudland van Zevenbergen, De Nassaupolder c.a., De Emiliapolder, De Amerkant
en Zonzeel en begrotingswijziging 1972 van de Brabantse Bandijk, 1971-1972. 1 omslag
52 - 70, 267, 269, 271 en 332. Begrotingen 1972-1994. 23 omslagen
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
63.
64.
62.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

267.
269.
271.
332.

1991
1992
1993
1994

574. Begrotingswijzigingen, 1991-1994. 1 pak

2.3.1.2.2 Jaarrekeningen
32 – 34. Jaarrekeningen 1969-1971 van het voormalig waterschap De Houtse Polders. 3 omslagen
32. 1969
33. 1970
34. 1971
71 – 88, 266, 268, 270 en 321 – 322. Jaarrekeningen 1972-1994. 23 omslagen
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
266.
268.
270.
321.
322.

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

258 – 265, 272 – 275, 569 en 572. Grootboek inkomsten en uitgaven, 1983-1992. 13 pakken
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
568.

Inkomsten en uitgaven, 1983
Inkomsten en uitgaven, 1984
Inkomsten en uitgaven, 1985
Inkomsten en uitgaven, 1986
Inkomsten, 1987
Uitgaven, 1987
Inkomsten en kas, 1988
Uitgaven, 1988
Grootboekmutaties, 1988

272.
273.
274.
275.
569.
572.

Grootboekmutaties, 1989
Grootboekmutaties, 1990
Grootboekmutaties, 1991
Grootboekmutaties, 1992
Grootboekmutaties, 1993
Grootboekmutaties, 1994

570, 571, 573 en 575 – 577. Historische verslagen, 1988-1993. 6 pakken
570.
571.
575.
573.
576.
577.

1988
1989
1990
1991
1992
1993

2.3.1.2.3 Waterschapsomslag
194. Dossier inzake de classificatie van de waterschapslasten, 1971-1986. 1 omslag
89. Dossier inzake (bezwaren tegen) de wijziging van de classificatiekaarten, 1987-1992. 1 omslag
195 – 196 en 324. Dossiers inzake de omslagverordening waterschapslasten, 1982-1994. 3 omslagen
196. 1982-1988
195. 1989-1990
324. 1990-1994
193. Vaststellingsbesluiten van de omslagbedragen der waterschapslasten, 1972-1989. 1 omslag
325 – 328. Kohieren, 1985-1994. 4 omslagen
325.
326.
327.
328.

Vaststelling en invorderbaar verklaringen kohieren 1991-1994
Kohieren 1988-1990; vaststelling en invorderbaar verklaring kohier 1988-1990
Afdrachten, vaststelling en invorderbaar verklaring en wijziging kohier 1989, 1991
Kohier 1992, afrekening, vaststelling en invorderbaar verklaring; niet invorderbaar verklaring
omslagen 1985, 1986, 1988-1991; 2e en 3e kohier 1990

330. Stukken betreffende het beleid inzake vrijstelling, kwijtschelding of ontheffing van de betaling
van waterschapslasten, 1989-1994. 1 omslag

2.3.1.2.4 Rechten en andere belastingen, retributies
197 – 198 en 320. Dossiers inzake de legesverordening van het waterschap, 1974-1975, 1985-1986
en 1990. 3 omslagen
197. 1974-1975
198. 1985-1986
320. 1990

2.3.1.2.5 Belegging van gelden

90. Dossier inzake de belegging van gelden: aandelen Nederlandse Waterschaps Bank N.V. 19741979. 1 omslag
91. Machtigingsbesluiten voor het beleggen van kasgeld, 1975-1987. 1 omslag

2.3.1.2.6 Ontvangsten
93. Dossier inzake de einddeclaraties van het voormalige waterschap De Houtse Polders m.b.t. de
bouw van het gemaal Horstersluis en andere verbeterings- en aanpassingswerken voor de waterbeheersing en de aanleg en verbetering van wegen, 1969-1978. 1 omslag

2.3.1.2.7 Controle op het financieel beheer
316. Invoerstaat VB Accountants ten behoeve van de jaarrekening 1993 van het waterschap De
Ham, 1993-1994. 1 omslag

2.3.1.2.8 (Kas)geldleningen
223. Dossier inzake geldleningen van voormalige waterschappen , 1951-1965. 1 omslag
94 en 609. Dossiers inzake vaste geldleningen, 1982-1994. 2 omslagen
94. 1982-1989
609. 1990-1994
95. Dossier inzake kasgeldleningen, 1982-1989. 1 omslag

2.3.1.3 Benodigdheden en hulpmiddelen. Hulp van derden
2.3.1.3.1 Archief en registratuur, documentatie
339. Archief- en documentatieverordening 1991, met besluit post- en archiefzaken, 1991. 1 omslag
98. Dossier inzake de bewerking van de archieven van de voormalige waterschappen, opgegaan in
het waterschap De Ham, en de aanpassing van de kelder van het waterschapskantoor tot archiefbewaarplaats, 1974-1985. 1 omslag
97. Dossier inzake de toetreding van het waterschap tot het Streekarchivariaat in de kring
Oosterhout, de gemeenschappelijke regeling van die archiefdienst en de wijziging daarvan, 19801989. 1 omslag
336. Stukken betreffende lidmaatschap van en uittreden ( i.v.m. fusie) uit het Streekarchivariaat In
de Kring Oosterhout, 1990-1994. 1 omslag
N.B. Begrotingen, jaarrekeningen, jaarverslagen, notulen, werkroosters e.d. zijn vernietigd
overeenkomstig de voorschriften. De bewaarde stukken betreffen de organisatie van de
gemeenschappelijke regeling en de specifieke rol daarin van het waterschap De Ham.
419 – 427. Registers voor ingekomen en verzonden stukken, 1976-1994. 9 delen
419. 01-01-1976 – 31-08-1978
420. 01-09-1978 – 15-08-1981

421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.

18-08-1981 – 31-07-1984
01-08-1984 – 19-12-1986
19-12-1986 – 04-04-1989
05-04-1989 – 15-02-1991
18-02-1991 – 06-05-1992
07-05-1992 – 13-08-1993
13-08-1993 – 31-12-1994

490. Handleiding voor het gebruik van AskSam voor de bewerking van het archief van het
waterschap De Ham, 1993. 1 band
489. Lijst van voor vernietiging / bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden van
waterschappen van na 1935, 1993. 1 band
337. Lijsten van ter vernietiging geselecteerde bescheiden uit het archief van het waterschap De
Ham, 1994-1995. 1 omslag
338. Stukken betreffende de bewerking van het archief door R. Brands, 1994. 1 omslag
543. Overzicht van het statisch archief van het waterschap De Ham, z.j. (ca. 1990). 1 band

2.3.1.3.2 Benodigdheden en hulpmiddelen t.b.v. de technische dienst
99. Inventarissen van werktuigen en gereedschappen van het waterschap, 1979-1987. 1 omslag

2.3.1.4 Gebouwen, terreinen en werken
2.3.1.4.1 Waterschapshuis of -kantoor
101. Dossier inzake het huurcontract van het Waterschapshuis aan de Raadhuisstraat 16 Terheijden,
1973-1976. 1 omslag
102. Dossier inzake de aankoop van het pand Zuideindsestraat 1 te Made (voormalige RK pastorie
van de H. Blasius) ten behoeve van de vestiging van het Waterschapshuis, 1975-1978. 1 omslag
103. Dossier inzake de verkoop van een gedeelte van de tuin van het Waterschapshuis aan de
Zuideindsestraat 1 te Made aan de gemeente Made en Drimmelen, 1975. 1 omslag
104. Dossier inzake verbouwingen in en aan en het beheer van Waterschapshuis Zuideindsestraat 1
te Made, 1975-1989. 1 omslag
345. Stukken betreffende de herinrichting van de bestuurskamer in het Waterschapshuis, 19911992. 1 omslag
346. Stukken betreffende de verkoop van het waterschapshuis te Made aan de gemeente Made en
Drimmelen, 1994. 1 omslag
323. Stukken betreffende de huisvesting en de financiering van de nieuwbouw van het waterschap
Land van Nassau i.o, 1994. 1 omslag
347. Stukken betreffende de bouw van het waterschapshuis van Land van Nassau i.o., 1994. 1
omslag

2.3.1.4.2 Ambts- of dienstwoningen
100 en 105. Stukken betreffende de machinistenwoning aan de St. Jorisstraat 1 te Zevenbergen,
1966-1974. 2 omslagen
100. Eigendomsbewijs (op naam van het waterschap Het Oudland van Zevenbergen) , 1966
105. Verkoop, 1974

2.3.1.4.3 Bedrijfsgebouwen, werkplaatsen, loodsen
106 – 107, 109 en 548 – 549. Dossiers betreffende materialenopslagloods / werkplaats aan de
Thijsseweg te Wagenberg, 1974-1989. 5 omslagen
106.
107.
549.
109.
548.

Aankoop van grond t.b.v. de bouw van een materialenopslagloods, 1974-1975
Bouw van en aanleg van beplanting om de materialenopslagloods,1974-1976
Verbouw (aanbouw kantine en magazijn) van de werkplaats, 1979-1981
Nieuwbouw van de werkplaats, 1987-1989
“Kraanboek”, stukken betreffende de kraaninstallatie in de werkplaats, 1988

110. Leveringsovereenkomsten met de PNEM voor elektriciteit voor de gemalen, 1972-1983. 1
omslag

2.3.1.5 Uitoefening van de dienst
342. Stukken betreffende werkbesprekingen van voorzitter, secretaris en hoofd technische dienst,
1989-1993. 1 omslag
344. Dossier, houdende verslagen van werkbesprekingen van de technische dienst, 1991-1993. 1
omslag

2.3.1.5.1 Dienstvoorschriften en –rapporten in algemene zin
343. Stukken betreffende de Wet Nationale Ombudsman en de van toepassing verklaring daarvan
voor de waterschappen, 1993-1994. 1 omslag
245. Dossier inzake de adviescommissie klaagschriften, 1994. 1 omslag

2.3.1.5.2 Interne organisatie van de administratie en technische dienst
111. Dossier inzake werkplanning en -overleg, 1983-1989. 1 omslag

2.3.2 Verschuldigde belastingen en rechten
256. Dossier inzake de van de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen ontvangen ontheffing voor
het voorhanden hebben van laagbelaste, gekleurde gasolie, 1987-1988. 1 omslag

2.4 Vorming van het vertegenwoordigend lichaam
2.4.1 Kiesrecht
112 – 113. Dossiers inzake het kiesreglement voor het waterschap De Ham, 1981-1989. 2 omslagen

112. 1981-1985
113. 1988-1989
350. Reglement voor de verkiezing van de leden van de algemene besturen van de waterschappen in
de provincie Noord-Brabant, 1994. 1 omslag

2.4.2 Verkiezing, aanwijzing, benoeming
118. Dossier inzake de vaststelling van de vergoeding voor de leden van de stembureaus, 1982-1988.
1 omslag
114 – 117, 119 – 121, 249 en 349. Dossiers inzake de verkiezing, benoeming en ontslag van
hoofdingelanden, 1973-1994. 9 omslagen
119.
114.
115.
120.
121.
117.
116.
249.
349.

Verkiezing van hoofdingelanden in districten I, IV en V, 1973
Verkiezing van hoofdingelanden in district II, 1973-1979
Verkiezing van hoofdingelanden in district III, 1973-1976
Verkiezing van hoofdingelanden in districten I, IV en V, 1976-1979
Verkiezing van hoofdingelanden in district II, 1982-1983
Processen – verbaal van de verkiezing van hoofdingelanden, 1989
Benoeming van verkozen hoofdingelanden, 1989
Verkiezing van hoofdingelanden, 1991-1993
Benoeming van verkozen en ontslag van aftredende hoofdingelanden, 1991-1994

2.5 Organen, instellingen en functionarissen
2.5.1 Vertegenwoordigend lichaam; algemeen bestuur
122. Reglement van orde voor de vergaderingen van de hoofdingelanden, 1973. 1 omslag
123 – 125 en 348. Agenda’s en notulen van de vergaderingen van hoofdingelanden, 1973-1994. 4
omslagen
125.
123.
124.
348.

Agenda’s, 1973-1992
Notulen, 20-06-1973 – 21-12-1987
Notulen, 22-03-1988 – 17-12-1992
Agenda’s, besluiten en notulen, 07-01-1993 – 20-01-1994

2.5.2 Dagelijks bestuur
126. Roosters van aftreding van de leden van het dagelijks bestuur, 1974-1989. 1 omslag
127. Stukken betreffende de benoeming van het voorlopig dagelijks bestuur, 1971. 1 omslag
128 en 359. Dossiers inzake de benoeming van de leden van het dagelijks bestuur, 1973-1994. 2
omslagen
128. 1973-1989
359. 1990-1994. Met foto’s

358. Koninklijk Besluit d.d. 17-10-1991 nr. 560 met betrekking tot de rechtspositie van voorzitters
van waterschappen, 1991. 1 omslag
131 en 356 – 357. Dossiers inzake de bezoldiging van en andere vergoedingen voor voorzitters,
bestuurs- en commissieleden van het waterschap, 1972-1994. 3 omslagen
131. Jaarwedde en andere vergoedingen, 1972-1989
356. Bezoldiging en andere vergoedingen, 1990-1994
357. Uitkerings- en pensioenverordening, 1991-1994
351. Stukken betreffende de delegatie door de vergadering van hoofdingelanden van het bestuur tot
het nemen van bepaalde besluiten, 1990-1994. 1 omslag
129, 130 en 361. Agenda’s van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1971-1994. 3 omslagen
129. 1971-1979
130. 1980-1989
361. 1990-1994
133 – 139, 360 en 362. Notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1971-1994. 9
omslagen
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
360.
362.

21-10-1971 – 19-12-1974
14-01-1975 – 06-12-1977
10-01-1978 – 14-12-1981
26-01-1982 – 17-12-1984
21-01-1985 – 08-12-1987
18-01-1988 – 14-12-1989
29-01-1990 – 17-12-1991
31-01-1992 – 16-12-1993
18-01-1994 – 15-12-1994

498. Notulen van vergaderingen van het Voorlopig Bestuur van het Waterschap Land van Nassau
i.o., 19-07-1994 – 23-08-1994. 1 omslag

2.5.3 Functionarissen
2.5.3.1 (Plaatsvervangend) voorzitter
143 en 355. Dossiers inzake de voorzitters, 1973-1994. 2 omslagen
143. G.E.A. den Biggelaar, 1973-1982
355. W.C.M. Wijne, 1982-1994 N.B. Openbaar in 2039!
144. Dossier inzake de aanwijzing van plaatsvervangend voorzitters, 1974-1993. 1 omslag

2.5.3.2 Secretaris
132. Dossier inzake de tijdelijke vervanging van secretaris/ penningmeester H.P. Lamers wegens
gezondheidsklachten, door mevr. C.F.M. Lips – Kühne, 1986-1987. 1 omslag

2.5.4 Takken van dienst

476. Rapport m.b.t. de mogelijkheden tot privatisering van (bepaalde taken van) de buitendienst
van het waterschap, 1992. 1 omslag

2.5.5 Publiekrechtelijke lichamen, organen en instellingen
191. Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling met het Heemraadschap van de Mark en Dintel
m.b.t. mechanische leggeradministratie en centrale invordering van waterschapslasten, 1972,
ingetrokken, 1975. 1 omslag
192. Dossier inzake de gemeenschappelijke regeling tot het mechanisch vervaardigen van vastgoedadministraties en de centrale invordering van waterschapslasten, 1975-1989. 1 omslag
189. Dossier inzake de toetreding tot en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Centraal
Instituut Vorming en Opleiding Bestuursdienst (CIVOB), 1987-1989. 1 omslag

2.6 Plichten en bevoegdheden van het waterschap
190. Machtigingsbesluiten voor de aanbesteding van werken, 1975-1989. 1 omslag

2.7 Beleidsbepalingen. Regeling, vaststelling en vastlegging der bestuurs- en
beheershandelingen
142 en 352. Beleidsnotities, 1984-1993. 2 omslagen
142. 1984, 1986-1987 en 1989
352. 1990-1993
244. Inspraakverordening voor het waterschap De Ham, 1994. 1 omslag
365. Stukken betreffende het proefproject invoering van het beleids- en beheersproces bij
waterschappen, 1993-1994. 1 omslag

2.8 Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak t.a.v. derden
364. Dossier inzake bijeenkomsten, recepties en excursies, georganiseerd door het waterschap voor
het bestuur en het personeel, 1990-1994. 1 omslag
368. Dossier inzake de landelijke waterschapsdagen, 1990-1994. 1 omslag

3. Personeel van het waterschap
145. Dossier inzake personeelsaangelegenheden in het algemeen, 1974-1982. 1 omslag

3.1 Verhouding tussen het personeel en het waterschap
146 en 366. Dossiers inzake het Algemeen Waterschapsambtenarenreglement voor Noord-Brabant,
1966-1994. 2 omslagen
146. 1966-1989
366. 1990-1994

147. Dossier inzake de rechtspositieregeling voor het personeel van het waterschap, 1985-1988. 1
omslag
369. Dossier inzake het arbeidsvoorwaardenoverleg, 1990-1994. 1 omslag
370. Dossier inzake de decentrale arbeidsvoorwaarden voor het waterschapspersoneel, 1990-1994.
1 omslag
372. Dossier inzake het sociaal statuut ten behoeve van de concentratie van waterschappen in
Noord-Brabant per 01-01-1995, 1993-1994. 1 omslag
371. Stukken betreffende het geschil tussen het waterschapsbestuur en de secretaris m.b.t. de
benoeming van de secretaris van het nieuwe waterschap Land van Nassau, 1993-1994. 1 omslag

3.2 Aanvang, vervulling, onderbreking vervanging en beëindiging van de dienstbetrekking
3.2.1 Persoonsdossiers personeel
148-166, 174-183, 396-410, 499-500 en 579. Persoonsdossiers van personeelsleden, (1937) 19721994 (2001). 46 omslagen
151. M. van Alphen, opzichter B, 1941-1976
396. M. van den Andel, polderwerker 1e klas / machinist gemaal Schuddebeurs, 1972
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2036!
148. A. Bax, pompstationwachter gemaal te Hooge Zwaluwe, 1968-1988
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2049!
152. J. van Beek, polderwerker 1e klas, 1965-1977
398. Mevr. M.P. van Blerck (e.v. Kuijten), schoonhoudster waterschapshuis, 1975
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2037!
160. J. van Boxel, polderwerker 1e klas, 1937-1981
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2020!
153. A. van Bragt, polderwerker, 1965-1973
154. F. Broere, machinist / polderwerker 1e klas, 1945-1976 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2028!
155. C.C.R.M. Damen, opzichter B / tekenaar, 1974-1980 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2049!
174. P.G Damen, secretaris-penningmeester, 1952-1985 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2021!
175. P.J. Damen, technisch adviseur, 1938-1975
176. C. Dirven, pompstationwachter gemaal Koeschans, 1955-1977
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2016!
177. J. Hartog, technisch ambtenaar, 1964-1976
178. H.J.M. Hermans, secretaris-penningmeester, 1962-1976 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2038!
156. J. Hessels, polderwerker, 1969-1974
579. C.M. Hoeve (e.v. Van Blerck), huishoudelijke medewerkster, 1990-1994
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2047!
397. M.P. Koevoet, voorman, 1972
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2038!
150. Mevr. C.F.M. Kühne (e.v. Lips), administratief medewerkster, 1977-1989
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2057!
161. C.A. Kuijpers, polderwerker 1e klas / machinist gemaal Houtse Polders, 1956-1981
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2018!
399. Mevr. W.J.M. de Laat (e.v. Van den Elshout), administratief medewerkster, 1985-1992
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2068!
149. H.P. Lamers, secretaris-penningmeester, 1973-1989 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2033!

183. E.E.P. Mariman, secretaris-penningmeester, 1962-1988 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2024!
499. Mevr. J.P.G.M. Moerenhout (e.v. van der Net), secretaresse / administratief medewerkster,
1992-1994
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2052!
400. A.J.S. Mureau, opzichter B, 1980-1985
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2056!
179. L.A. van Nuenen, secretaris-penningmeester, 1961-1981 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2017!
401. G.R. Pals, machinist gemaal Zonzeels Redding, 1972
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2038!
402. J.C.W.M. Pals, polderwerker 1e klas / machinist, 1978-1985.
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2058!
157. Mevr. J.G.M. Peek ( e.v. Leijten), administratief medewerkster, 1974-1978
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2053!
180. A.M. Pheninckx, secretaris-penningmeester, 1972 -1978 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2018!
158. A.G. Quirijns, polderwerker, 1977-1978 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2056!
403. H.A. den Ridder, polderwerker 1e klas / machinist gemaal Den Biggelaar, 1963-1994 (2001)
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2037!
404. A.A.G.M. Schets, polderwerker 1e klas, 1978
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2040!
405. J.J. Schets, polderwerker 1e klas / monteur, 1976-1978 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2036!
181. T.A. Segeren, penningmeester, 1962-1972
162. A. van Sighem, hoofd technische dienst, 1973-1983
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2019!
406. A.A.J. Smits, polderwerker 1e klas, 1974 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2044!
166. A. Stoop, polderwerker 1e klas / machinist gemaal Moerdijk, 1961-1981
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2051!
500. Mevr. L.G.J.M. Strijk (e.v. Bias), secretaris / penningmeester, 1989-1995
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2049!
159. J.A.J. Tabak, opzichter, 1971 -1975
163. Mevr. C.J.J. van der Ven (e.v. Thijssen), secretarieel medewerkster, 1974
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2049!
407. G.A. Verkooijen, polderwerker 1e klas / machinist, 1972 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2035!
164. L. Vermeulen, polderwerker / machinist, 1946-1976
408. D.L. Vermuë, hoofd technische dienst, 1983
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2046!
409. M.P.C. Vermuë, polderwerker 1e klas / machinist, 1972-1999 N.B. Openbaarheid beperkt tot
2033!
182. A. de Vos, secretaris-penningmeester, 1961-1980 N.B. Openbaarheid beperkt tot 2016!
410. J.T. Vos, polderwerker 1e klas, 1972
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2047!
165. W. Welten, polderwerker, 1958-1980
N.B. Openbaarheid beperkt tot 2016!

3.2.2 Benoeming en tewerkstelling
373. Stukken betreffende de benoeming van diensthoofden voor het waterschap i.o. Land van
Nassau, 1994. 1 omslag

3.2.3 Einde van de dienstbetrekking
367. Dossier inzake de VUT-regeling (vrijwillig vervroegd uittreden), 1990-1994. 1 omslag

3.3 Plichten en verplichtingen van en gezag over het personeel
168. Dossier inzake de arbeidstijdenregeling en de regeling arbeidsduurverkorting, 1974-1985. 1
omslag
167. Dossier inzake de vakantie- en verlofregelingen, 1978-1982. 1 omslag

3.4 Functie-inventarisatie en functiewaardering
172 en 374. Dossiers inzake functiewaardering, 1987-1988 en 1991-1993. 2 omslagen
172. 1987-1988
374. 1991-1993

3.5 Rechten van het personeel
170 – 171. Dossiers inzake de bezoldigingsverordening, 1974-1994. 2 omslagen
171. 1974-1977
170. 1988-1994
169. Dossier inzake salarismaatregelen voor het personeel, 1974-1986. 1 omslag
173. Dossier inzake de vergoedingsregeling m.b.t. wachtdienst, 1988-1990. 1 omslag
375. Dossier inzake de verordening dienstreizen personeel, 1994. 1 omslag
184. Dossier inzake de regeling vergoeding van reiskosten, 1976-1989. 1 omslag
185. Dossier inzake de ziektekostenregeling,1974-1986. 1 omslag
186. Dossier inzake de regeling vergoeding telefoonkosten, 1977-1987. 1 omslag
608. Dossier inzake pensioengrondslagen van het personeel en van de wachtgelders van voormalige
waterschappen, 1985-1990. 1 omslag

3.6 Overige personeelsaangelegenheden
187. Aansluitingsovereenkomst met de bedrijfsgeneeskundige dienst van het Stadsgewest Breda,
1981. 1 stuk
627. Ontwerp statuten voor de personeelsvereniging van het waterschap De Ham, z.j. (ca. 1990). 1
stuk
628. Huishoudelijk reglement voor de personeelsvereniging van het waterschap De Ham, 1990. 1
stuk
188. Dossier inzake het reglement van en de bijdragen voor de personeelsvereniging, 1979-1989. 1
omslag
629. Agenda’s en notulen van de algemene ledenvergaderingen van de personeelsvereniging van het
waterschap, 1979-1992. 1 omslag
630. Agenda’s en notulen van de bestuursvergaderingen van de personeelsvereniging van het
waterschap, 1980-1992. 1 omslag
631. Jaarverslagen van de personeelsvereniging van het waterschap, 1979, 1983 en 1985-1991. 1
omslag

624 – 626. Kasboeken van de personeelsvereniging, 1979-1992. 3 delen
624. 1979-1984
625. 1984-1990
626. 1991-1992
632. Financiële overzichten en verslagen van de kascommissie, 1979-1992. 1 omslag
633. Diskette (3,5 inch) van de personeelsvereniging, z.j.. 1 stuk

4. Taken van het waterschap, belangenbehartiging
4.1 Eigendom, openbare werken
190. Machtigingsbesluiten tot onderhandse aanbesteding van werken of de uitvoering van werken in
eigen beheer , 1975-1989. 1 omslag

4.2 Milieuhygiëne: kwaliteit van het oppervlaktewater
4.2.1 (Gemeentelijke) riolering
417. Dossier inzake de procedure, door R.A. de Leeuw aangespannen m.b.t. een door hem illegaal
geplaatste dam om te voorkomen, dat vervuild rioolwater door overstort op zijn land terecht komt,
1986-1991. 1 omslag
418. Dossier inzake de procedure, door R.A. de Leeuw aangespannen m.b.t. de ontvangstplicht van
slib uit de waterlopen, 1984-1993. 1 omslag
495. Basisrioleringsplan voor het bedrijventerrein De Koekoek aan de Oostelijke Randweg te
Zevenbergen, 1990-1991. 1 omslag

4.2.2 Afvalwaterzuiveringsinstallaties
537 – 540. Dossiers inzake het voldoen aan het Besluit Riool- of Poldergemalen Hinderwet, 19921994. 4 omslagen
537.
538.
539.
540.

Gemaal Middelschans, 1992-1993
Gemaal Laakdijk, 1993
Gemaal aan de Negenmorgenweg 2 te Den Hout, 1994
Gemaal aan de Generaal Allenweg 1 te Zevenbergen, 1994

4.2.3 Onderzoek van waterbodem en bodemslib
546. Programma Bodemsanering 1995 van de Provincie Noord-Brabant, met bijlagen, 1994. 1
omslag
535. Rapporten, opgesteld door TAUW Infra Consult BV in opdracht van het waterschap De Ham
over de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem en het slib van de Breede Vaart, de
Spoorsloot en het Gat van Den Ham, 1990-1992. 1 omslag

4.3 Waterstaat

199 en 250. Dossiers inzake de algemene keur of politieverordening , 1974-1993. 2 omslagen
199. 1974-1991
250. 1991-1993
251. Dossier inzake de keur op de oppervlaktewateren van het waterschap De Ham, 1993-1994. 1
omslag
507. Keurkaart van het waterschap De Ham, z.j. (ca. 1990). 1 stuk
376. Dossier inzake de reactie van het waterschap De Ham op het rapport van de Commissie Knaap
en de decentralisatie van natte waterstaatswerken door het Rijk aan lagere overheden, 1990-1991.
1 omslag

4.3.1 Waterhuishouding
201. Notitie “Omgaan met water” van het ministerie van Verkeer & Waterstaat: standpunten van
het waterschap de Ham, 1986. 1 omslag
202. Dossier inzake het provinciale waterhuishoudingplan, 1990-1991. 1 omslag
377. Dossier inzake de waterbeheersing in de Plukmadesepolder, 1990-1992. 1 omslag

4.3.1.1 Loop en beweging van het water
595. Dossier inzake waterafvoer (verval), 1990-1991. 1 omslag
203. Dossier inzake de inrichting van het meetnet t.b.v. het waterkwaliteitsbeheer, 1984-1990. 1
omslag
380. Dossier inzake de automatisering van het meetnet van het waterschap De Ham met behulp van
Teltrend, 1990-1994. 1 omslag
521. Peilvlakkenkaart m.b.t. de voorlopige streefpeilen, z.j. (ca. 1985). 1 stuk
378. Dossier inzake het peilenplan van het waterschap De Ham, 1990-1994. 1 omslag
529. Overzicht van de plaatsing van peilschalen in het waterschap, 1989. 1 omslag
379. Dossier inzake het glastuinbouwproject te Zevenbergen met het oog op waterpeilbeheersing,
1991-1992. 1 omslag
600 en 620 – 621. Dossiers inzake de procedure van mevr. Van Beek – Hopmans tegen het
waterschap m.b.t. haar klacht over waterpeilbeheersing en het daardoor mislukken van de
uienoogst, 1987-1994. 3 omslagen
600. 1987-1990
620. 1990-1992
621. 1993-1994
385. Dossier, houdende rapportage over extreem hoge waterstanden, 1993-1995. 1 omslag

4.3.1.2 Integraal waterbeheer
496, 506 en 527 – 528. Dossiers inzake het Integraal Beleidsplan Hollandsch Diep, Haringvliet,
Biesbosch (IBHHB), 1990-1992. 4 omslagen
496. Dossier inzake de Werkgroep Landbouwwatervoorziening in het kader van het IBHHB, 19901991
506. Rapport van de Werkgroep Landbouwwatervoorziening in het kader van het IBHHB, 1991
527. Dossier inzake fase 2 van het IBHHB, 1991-1992
528. Bijlagen bij fase 2 van het IBHHB, 1991-1992
204, 354, 363, 381 – 384, 526, 547 en 634. Dossiers inzake het Integraal Waterbeheersplan WestBrabant (IWWB), 1990-1995. 10 omslagen
204. Intentieverklaring, opdrachten en vaststelling van het IWWB, 1990-1993
547. “Financieringsstructuur integraal waterbeheer”, rapport van de Commissie Onderzoek
Financieringsstelsel Waterbeheer, 1992
354. Inspraaknota IWWB, met gebundelde reacties, 1993
363. Nota uitwerking IWWB m.b.t. verdrogingbestrijding, van de Themagroep Verdroging, 1993
383. Rapport “Ecologische herinrichting retentiebekkens Plukmadese Polder”, 1993
384. Uitwerking van het IWWB: themagroep Peil, Waterdiepte, Onderhoud; themagroep Waterbeheer in Stedelijke Gebieden, 1993-1994
526. Project inventarisatie van grote stilstaande wateren (wielen, kreken, zandwinplassen) in WestBrabant in het kader van het IWWB 1994-1995
382. Goedkeuring door GS van het IWWB, 1994
381. Uitwerking van de ecologische hoofdstructuur in het stroomgebied van De Mark en in het
gebied achter de Hoofdstraat in Terheijden, het landschapsplan Steelhovensedijk en de
realisering van ecologische verbindingszones langs waterlopen, 1993-1994
634. Diskette (3,5 inch) van het hoofd technische dienst m.b.t. IWWB, 1992

4.3.1.3 Grondwater
205. Dossier inzake een rapport m.b.t. het freatisch (grondwater)meetnet voor het waterschap De
Ham, 1989. 1 omslag
482. Stukken betreffende de bestrijding van de verdroging van natuurgebieden, 1994. 1 omslag
481. Vergunningen, verleend door de provincie Noord-Brabant aan derden voor het onttrekken van
grondwater, 1993-1994. 1 omslag
N.B. De vergunningen zijn verleend aan:
P.C.M. Segeren te Made t.b.v. beregening van landbouwgronden, 1993
W.A. van Peyper te Made t.b.v. beregening van landbouwgronden, 1993-1994
M.C. van Stokkum te Made t.b.v. beregening van landbouwgronden, 1993-1994

4.3.2 Wateren. Watergangen
200.

Dossier inzake het reglement op de watergangen in Noord-Brabant, 1985-1987. 1 omslag

207 en 480. Dossiers inzake het opmaken en laten aanleggen door Witteveen – Bos van de legger
van watergangen, 1974-1995. 2 omslagen

207. 1974-1988
480. 1987-1995

4.3.2.1 Zorg
206. Dossier inzake de overname in onderhoud van 65 km watergang door het waterschap van de
aangrenzende grondeigenaren in het kader van de ruilverkaveling Zonzeel, 1986-1987. 1 omslag
478. Dossier inzake de overneming door en overdracht aan het waterschap in eigendom, beheer en
onderhoud van watergangen, 1992-1994. 1 omslag

4.3.2.1.1 Aanleg
208. Dossier inzake het (laten) graven van ca. 820 m1 watergang langs de Markdijk ter ontwatering
van de Markgorsen te Zevenbergen, 1983. 1 omslag
209 – 210 en 553 – 554. Dossiers inzake de aanleg van een nieuwe kanaaltak naar de Amer en andere
waterwerken (inlaatwerk Emiliapolder, gemaal Middelschans, gemaal Bergseweg / Plukmade, duiker
Standhazensedijk, verruiming van het Wilhelminakanaal) ter instandhouding van de waterbeheersing
in district IV, 1973-1993. 4 omslagen
209.
554.
553.
210.

1973-1988
1989-1990
1991-1992
Overeenkomst met Rijkswaterstaat m.b.t. de aanleg van een nieuwe kanaaltak naar de Amer,
1990-1993. Met tekeningen.

4.3.2.1.2 Verbetering
212. Dossier inzake het voornemen de afvoer van het water van de Nieuwe Zwaluwse Polder, de
Hamse Polder, de Emiliapolder en de Grote Zonzeelse Polder te verbeteren door een nieuw te
bouwen gemaal nabij de uitwateringssluis aan de Amer en de verlaging van het peil in de Haven van
Hooge Zwaluwe, 1972-1980. 1 omslag
N.B. Om financiële redenen niet doorgegaan.
211. Dossier inzake uitgevoerde werken ter verbetering en onderhoud van watergangen: het
verleggen van een slootgedeelte langs de Rijksweg Breda – Terheijden - Moerdijk, het verdiepen en
onder profiel brengen van de Vliet te Moerdijk, uitdiepen van het Zwanengat en het uitdiepen van
een watergang te Terheijden, 1972-1989. 1 omslag

4.3.2.1.3 Bescherming van de bruikbaarheid. Instandhouding
213. Dossier inzake de bestrijding van muskusratten, 1977-1994. 1 omslag
214. Dossier inzake het gefaseerd periodiek diepwerk, 1983-1988. 1 omslag
215. Dossier inzake gunningen van het onderhoud van watergangen, 1976-1982. 1 omslag
474. Stukken betreffende het opstellen van het peilenplan en het onderhoudsplan voor alle bij het
waterschap in beheer en onderhoud zijnde wateren, 1991-1993. 1 omslag

N.B. Het peilenplan en het onderhoudsplan zelf ontbreken.
473. Stukken betreffende een geschil tussen het waterschap en R. de Leeuw te Wagenberg over het
eigendomsrecht van een strook grond langs de watergang oostelijk van de Kerkstraat, 1993. 1
omslag
475. Stukken betreffende het opstellen van een inrichtingsvisie voor het krekencomplex “Het Gat
van de Ham”, 1993. 1 omslag
252. Beleidsnotitie aan de inliggende gemeenten m.b.t. specieberging, 1993. 1 omslag
509. Projectnota / MER Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, 1994. Hoofdnota met deelrapporten,
uitgave van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland,
1994. 1 pak

4.3.2.1.3.1 Medegebruik
432. Dossier inzake beleid m.b.t. recreatief medegebruik van wateren, 1991-1994. 1 omslag

4.3.2.1.3.2 Werken, voorwerpen en handelingen van of t.b.v. derden in, over of bij de
wateren
428-430. Registers, houdende aantekening van de verlening van vergunningen en ontheffingen,
1972-1994. 3 omslagen
428. 1972-1980
429. 1981-1990
430. 1991-1994
222. Dossier, houdende door voormalige waterschappen verstrekte vergunningen voor werken van
derden, waarvoor jaarlijks recognitie wordt geheven, 1877-1974. 1 omslag
N.B. Het betreft:
* Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan F. van Ginneken en A. Wijnen om hun gronden door
middel van een watermolen in het waterschap af te wateren, 1877
* Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: samen delen van kosten van onderhoud van de
buitenwaterloop van het Vloedspui met het Rentambt Zwaluwen van Domeinen, 1901
* Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: het hebben van een koker of duiker met een schuif
door de boezemkade van de uitwateringsvliet te Hooge Zwaluwe aan het waterschap Emiliapolder, 1901, 1936
* Binnenpolder van Terheijden: het aanbrengen van een buisgeleiding in de vliet te Terheijden aan
Antonius Engelen, hovenier te Terheijden, 1932
* Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: ontheffing aan J. Snoeren te Terheijden voor het
leggen van een brug over de Kraandijkse Vliet, 1946
* Het Oudland van Zevenbergen: vergunning tot het leggen van een gasleiding over of onder de
waterleidingen in beheer en onderhoud van het waterschap en in de kade vanaf het watergemaal tot aan de Lamgatsedijk aan DSM, later de Gasunie, weer later het Gemeentelijk Energie- en
Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen, 1949, 1969, 1974
* Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: vergunning tot het leggen van een vonder over de
vliet achter zijn woning aan W. van den Bosch te Hooge Zwaluwe, 1950
* Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan Rijkswaterstaat voor lozing overtollig water van de

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*
*
*
*
*

Kwistgeldpolder en Prinses Louisapolder op het waterschap, 1956
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan PNEM tot uitbreiding van het elektriciteitsnet in Hooge
en Lage Zwaluwe over gronden van het waterschap, 1958
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan J. van Wingerden te Made tot het leggen van buizen in
de Vliet aan de Platte Weg aan het perceel genaamd De Boswei, te Hooge en Lage Zwaluwe,1959
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan de Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant
voor het leggen, hebben en onderhouden van een buisleiding naar de Steenplaats te Hooge
Zwaluwe, 1959
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan de Inspectie der Domeinen tot bemaling van het
perceel Hooge Zwaluwe, sectie D nr. 624 via het gemaal van het waterschap, 1961
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan de PTT voor de uitbreiding van het interlokale
telefoonkabelnet te Zevenbergschen Hoek en Hooge en Lage Zwaluwe, 1960
Groote Zonzeelsche Polder: vergunning aan DSM Transport Mij. voor het aanleggen, hebben en
onderhouden van een transportleiding voor kraakbenzine van Botlek naar Geleen over gronden
van het waterschap, 1966
Groote Zonzeelsche Polder: vergunning aan PNEM voor het leggen, hebben en onderhouden van
een hoogspanningskabel van Terheijden naar Zevenbergen over waterschapsgronden, 1966
Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: vergunning aan DSM Transport Mij. voor het
aanleggen, hebben en onderhouden van een transportleiding voor kraakbenzine van Botlek naar
Geleen over gronden van het waterschap, 1966
Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: vergunning aan G. Bolderdijk te Antwerpen voor het
plaatsen van een overdekte visgelegenheid in de wiel nabij het Withuis te Terheijden, 1967
Nieuwe Zwaluwe Polder: vergunning aan K.E. IJsclub “Lage Zwaluwe” voor het inrichten van een
ijsbaan te Hooge en Lage Zwaluwe, 1967
Emiliapolder: vergunning aan de gemeente Geertruidenberg voor het hebben en handhaven van
houtgewas binnen een afstand van vier meter van een waterschapswaterleiding en het
handhaven van het gewijzigde talud langs diezelfde waterleiding, 1967
Groote Zonzeelsche Polder: vergunning aan de NV Rotterdam – Rijn Pijpleiding Maatschappij
voor het leggen, hebben, onderhouden en exploiteren van een olieleiding in de Bloemendaalse
Zeedijk te Zevenbergschen Hoek, 1958, 1967
Groote Zonzeelsche Polder: vergunning aan de Coöp. Melkproducten-fabriek Z.E.V. te Zevenbergschen Hoek voor de lozing van afvalwater, 1967
Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: vergunning aan de gemeente Terheijden voor het
hebben van enkele rioolgemaaltjes, 1955, 1968, 1976
Binnenpolder van Terheijden en Zwaluwe: vergunning aan C. Verstegen te Teteringen voor het
plaatsen van een windmolen (onderbemaling) aan de Schimmelseweg onder Terheijden, 1969
De Ham: vergunning aan provincie Noord-Brabant voor vier waterleidingen van het industrieterrein Moerdijk naar het Hollands Diep, 1971
De Ham: vergunning aan Intergas NV voor de revisie van het gasleidingnet Terheijden –
Wagenberg en Made, 1973
Groote Zonzeelsche Polder: verbetering afwatering van het gebied Hooydonk, 1972

610 – 616. Dossiers, houdende door het waterschap De Ham verstrekte vergunningen voor werken
of voorwerpen van of ten behoeve van derden in, langs of boven de waterleidingen, 1973 - 1986. 7
omslagen
615.
616.
610.
611.
612.
613.

1973 - 1976
1976 - 1977
1977 - 1978
1978 - 1979
1979
1980

614. 1981 - 1986
618. Dossier, houdende door het waterschap De Ham verstrekte vergunningen voor werken of
voorwerpen van of t.b.v. derden in, langs of boven (vaar)wegen e.d., 1972-1987. 1 omslag
598. Dossier inzake de aanleg van de spoorlijn van Hooge Zwaluwe naar het Industrieterrein
Moerdijk, 1972-1974. 1 omslag
253. Dossier, houdende voorschriften voor de verlening van ontheffingen en vergunningen voor
werken of voorwerpen van of t.b.v. derden in, langs of boven de wateren, 1991-1993. 1 omslag

4.3.2.1.4 Handhaving van de waterstand. Waterberging
519. Rapport “Nader onderzoek locatie vierde spaarbekken”, uitgevoerd door Oranjewoud in
opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1993. 1 band

4.3.2.1.4.1 Watervoorziening. Wateraf- en aanvoer
217 en 220 – 221. Dossiers, houdende door waterschap De Ham verkregen vergunningen en
ontheffingen van derden t.b.v. watervoorziening, afwatering en watertoevoer, 1964-1990. 3
omslagen
217. 1964-1983
221. 1984-1985
220. 1985-1990
218. Dossier inzake de aanpassing van de waterinlaat aan de Weststadhaven t.b.v. de Houtse
Polders, 1972-1974. 1 omslag
221. Dossier, houdende door het waterschap de Ham verkregen vergunningen en ontheffingen t.b.v.
het inlaatwerk gebruik noordelijke dijk Markkanaal, 1984-1985. 1 omslag
444. Stukken betreffende een conflict met dhr. C. van Bavel te Oosterhout over wateroverlast in de
Brieltjenspolder in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel, 1984-1991. 1 omslag
434. Dossier inzake beleid m.b.t. de aanvoer van gebiedsvreemd water, 1988-1993. 1 omslag
445. Notitie inzake de watervoorziening van de Houtsesteeg en omgeving, 1990. 1 omslag
437. Rapport 99 van het Staring Centrum te Wageningen: “Planning van de oppervlaktewaterhuishouding in midden en oostelijk Noord-Brabant. Fase 1: Bepaling van de rentabiliteit van waterconservering en –aanvoer en de waterverdeling ten behoeve van de landbouw”, 1990-1991. 1 omslag
439. Notitie van de NV Grontmij, afdeling Bodem en Water over het functioneren van drainage in
het waterschap De Ham, 1991. 1 omslag
436. Stukken betreffende de aanpassing van de waterinlaat aan de Molenstraat te Terheijden, 1991.
1 omslag
438. Stukken betreffende een verzoek van mevr. T.E. Polak – Dubbelman te Lage Zwaluwe tot
verlaging van de waterstand rond het perceel Kruisstraat 50 te Lage Zwaluwe, 1991-1992.

443. Stukken betreffende de waterpeilbeheersing in de Landeke’s Polder / Elderens Polder, 19911992. 1 omslag
442. Stukken betreffende een verzoek van J.A.M. Genet te Wagenberg voor het mogen doorpersen
van wateraanvoer van een perceel aan de Moerdijkseweg te Terheijden, 1992-1993. 1 omslag
435. Dossier inzake het waterpeilbeheer van het Volkerak / Zoommeer, 1992-1994. 1 omslag
440. Stukken betreffende de aanleg van een waterloop en het plaatsen van een gemaal nabij de
Weststadweg op het industrieterrein De Wijsterd te Oosterhout voor rekening van het waterschap,
1992-1994. 1 omslag
447. Rapport “Wateraanvoer en waterverdeling Limburgs en Brabants Kanalenstelsel (WWLBK)”,
met intentieverklaring, actieprogramma, uitwerkingsnota en bijlagen; uitgave van de provincies
Limburg en Noord-Brabant, 1994. 1 omslag
441. Stukken betreffende het Waterakkoord (Watak) voor de Middenlimburgse en Noord-Brabantse
Kanalen (MLNBK), 1991-1994. 1 pak

4.3.2.1.4.2 Bemaling
551. Overzichtskaart van de afvoergebieden via de gemalen in het waterschap De Ham, z.j. (ca.
1990). 1 stuk
451. Dossier betreffende gemalen in het algemeen of betreffende meerdere gemalen, 1990-1994. 1
omslag
581. Stukken betreffende het vijzelgemaal te Zevenbergschen Hoek, 1964-1974. 1 omslag
108 en 601 – 605. Dossiers inzake het gemaal De Amerkant van de Emiliapolder, 1979-1989. 6
omslagen
108. Uitbreiding van de capaciteit van het gemaal, 1979-1982
603. Revisie en aanpassing van de VOP-pomp van het gemaal, 1987-1989
601. Levering, montage en reparatie van de elektromechanische installatie van het gemaal met
bijkomende werken, 1988-1989
602. Levering en montage van een roosterreinigingsinstallatie voor het gemaal, 1988-1989
604. Levering, montage en installatie van een centrale -, meter-, voedings- en besturingskast voor
het gemaal, 1989
605. Levering, montage en installatie van de lichtinstallatie voor het gemaal, 1989
216. Dossier inzake de overeenkomst met de Dienst der Domeinen d.d. 01-02-1983 ter vervanging
van de overeenkomst d.d. 30-04-1897 m.b.t. de bemaling van langs de Roode Vaart gelegen gorzen,
1981-1991. 1 omslag
488 en 607. Dossiers betreffende de revisie van de gemalen Ir. De Bruijn en Schuddebeurs, 19861991. 3 omslagen
488. Gemaal Ir. De Bruijn te Made, 1986-1992
525. Gemaal “Schuddebeurs”, 1987-1991
607. Gemalen “Ir. De Bruijn” en “Schuddebeurs”, 1987-1990

494. Dossier inzake het onderhoud van het gemaal aan de Laakdijk te Terheijden, 1990-1992. 1
omslag
450. Stukken betreffende het doorspoelen van de Zonzeelsche Polder, 1991. 1 omslag
254 – 255 en 449. Dossiers inzake het gemaal Middelschans, 1992-1994. 3 omslagen
449. Offerte van Stork Bosman BV voor het leveren, monteren en installeren van vier bemalingsinrichtingen: het gemaal bij de stuw “Bergseweg”, het gemaal “Standhazensedijk”, het gemaal
“Middelschans” en het gemaal “Hamsepolders”, 1992. 1 omslag
254. Voorbereiding, vergunningen en ontheffingen, realisatie, opening, besprekingsverslagen, 19921994
255. Offertes, gunningen, opdracht en projectomschrijving, 1992-1994
219. Dossier inzake de renovatie en verplaatsing van het vijzelgemaal De Tol aan de Moerdijkseweg
te Terheijden, 1984-1988. 1 omslag
257 en 580. Dossiers inzake het vijzelgemaal aan de Dahliastraat onder de gemeente Made en
Drimmelen, 1977-1984. 2 omslagen
580. Bouw, 1977
257. Elektrificatie, 1983-1984
458. Dossier inzake onderbemaling en de opvoergemaaltjes in Terheijden, Wagenberg (De
Kerkstraat), Hooge Zwaluwe (Zonzeelseweg), Lage Zwaluwe (vijzelgemaal De Kikvorsch),
Geertruidenberg (langs de Centraleweg), 1991-1992. 1 omslag

4.3.2.1.4.3 Beschikbaarheid van water
586. Dossier inzake beregening van fruitbomen in geval van nachtvorst, 1991-1992. 1 omslag

4.3.2.1.5 Bijkomende werken
224. Dossier inzake van de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zonzeel afgekochte
rechten voor door het Hoogheemraadschap West-Brabant verleende ontheffingen ingevolge het
reglement voor de waterkeringen in Noord-Brabant, 1982-1983. 1 omslag
456. Dossier inzake bijkomende werken (spui- en inlaatsluizen, stuwen, duikers, enz.), 1991-1994. 1
omslag

4.3.2.2 Toezicht
4.3.2.2.1 Onderhoudsplicht
552. Overzichtskaart van het beheersgebied van het waterschap De Ham, schaal 1:10.000, z.j. (ca.
1990). 1 stuk
544. Beheer- en leggerkaart van gebied nr. 2 van het Waterschap De Ham, bladen 28-30 en 33-34,
1991. 1 omslag

4.3.2.2.2 Schouw

508. Schouwkaart van het waterschap De Ham, z.j. (ca. 1990). 1 stuk
225. Dossier, houdende bekendmakingen van de schouw, 1972-1994. 1 omslag
226. Dossier inzake de uitvoering van onderhoudswerk op kosten van nalatige onderhoudsplichtigen, in het bijzonder het geschil met P.J.R.M. Meeuwissen te Zevenbergschen Hoek, 1983-1987. 1
omslag

4.3.3 Inpoldering
454. Bestuursovereenkomst tussen de vergaderingen van hoofdingelanden van de waterschappen
De Ham en Vierlinghpolders en het Industrie- en Havenschap Moerdijk over het onder het
beheersgebied van de twee waterschappen brengen van het Industrie- en Havenschap Moerdijk,
1993. 1 omslag

4.3.4 Waterkering
227. Dossier inzake verbetering van de dijken rond de polder De Volharding en het herstellen van
een gedeelte van de oostelijke kade langs de haven van Hooge Zwaluwe, 1972-1975. 1 omslag
228. Dossier inzake de verbetering en verzwaring van de oostelijke kade rond de haven van Hooge
Zwaluwe, 1975-1980. 1 omslag
229. Dossier inzake onderhoudswerkzaamheden aan de Amersluis, 1978-1986. 1 omslag

4.3.5 Bodempeil
459. Dossier inzake ontgrondingen: a) t.b.v. het plaatsen van een waterbassin voor W.P.K. Made BV
in de Plukmadesepolder, 1993; b) van percelen grond te Oosterhout t.b.v. het plaatsen van een
waterbassin op verzoek van de Energie Exploitatie Maatschappij Made BV te Geertruidenberg, 1993;
c) van percelen grond te Terheijden op verzoek van Zandwin- en Exploitatiemaatschappij De Baronie
BV te Breda, 1993; d) t.b.v. de aanleg van een natuurvijver en een poel op percelen grond te Made
en Drimmelen op verzoek van H.A. Wessels te Made, 1994; e) t.b.v. de aanleg van een natuurterrein
op percelen grond te Oosterhout op verzoek van Brabant Groen BV te Raamsdonksveer, 1994. 1
omslag

4.3.6 Ruilverkaveling. Landinrichting. Herverkaveling. Herinrichting
4.3.6.1 Ruilverkaveling Amerkant
234. Dossier inzake de Ruilverkaveling Amerkant, 1961-1974. 1 omslag
592. Kaarten met hoogtecijfers, z.j. (ca. 1970). 1 omslag

4.3.6.2 Ruilverkaveling Zonzeel
593. Kaarten met hoogtecijfers inzake de Ruilverkaveling Zonzeel, 1970. 1 omslag
597. Dossier betreffende waterbeheeraangelegenheden m.b.t. de Ruilverkaveling Zonzeel, 19711987. 1 omslag

591. Peilenkaart inzake de Ruilverkaveling Zonzeel, 1971. 1 stuk
582. Landschapsplan ex. art. 34 van de Ruilverkaveling Zonzeel, 1972. 1 stuk
590. Ruilverkaveling Zonzeel: tekeningen bij het plan van wegen waterlopen, 1972-1973. 1 omslag
231. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: reacties waterschap De Ham, landschapsplan, plan
van toedeling, besprekingsverslagen, bijdragen van derden, samenstelling Landinrichtingscommissie
voor de Ruilverkaveling Zonzeel, 1978-1990. 1 omslag
557. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: plan in ontwikkeling van wegen en waterlopen,
1978. 1 omslag
587. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: waterbeheersingsplan, 1979-1981. 1 omslag
555. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: peilenplan, 1979. 1 omslag
556. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: plan van berekening, 1979-1981. 1 omslag
558. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: definitief plan van wegen en waterlopen 4e gedeelte,
1982-1983. 1 omslag
230. Notitie inzake waterbeheersing in het waterschap voor de ruilverkaveling Zonzeel, 1985. Met
tekeningen. 1 omslag
567. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-012 betreffende het maken van
grondwerken en verhardingen met bijkomende werken t.b.v. het 1e Wegenbestek in de Ruilverkaveling Zonzeel, in de omgeving van Zevenbergen en Terheijden, 1976. 1 omslag
411. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-019.2 betreffende het leveren,
monteren en bedrijfsvaardig opleveren van nieuwe aandrijvingen voor de pompen in het gemaal Den
Biggelaar te Zevenbergen, 1976-1977. 1 omslag
412. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-019.5 betreffende het leveren,
monteren en beproeven, alsmede het bedrijfsvaardig opleveren van de mechanische en
elektrotechnische installaties voor het uit te breiden gemaal Moerdijk, 1977. 1 omslag
294. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-022 betreffende het maken van
grondwerken en verhardingen t.b.v. het 2e Wegenbestek in de Ruilverkaveling Zonzeel, in de
omgeving van Zevenbergen en Terheijden, 1977. 1 omslag
302. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-202 betreffende het maken van
grondwerken en verhardingen met bijkomende werken ten behoeve van het 4e wegenbestek, in de
omgeving Terheijden, 1979. 1 omslag
301. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-203 betreffende het aanbrengen van
een asfalt deklaag over de reeds eerder aangebrachte fundering van ca. 15 km. wegen en het
afwerken van de bermen met bijkomende werken in de omgeving van Zevenbergen en Terheijden (1e
asfaltbestek), 1980. 1 omslag
303. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-205 betreffende het aanbrengen van
een asfalt deklaag over de reeds eerder aangebrachte fundering van ca. 15 km. wegen, het aan-

brengen van kantverzwaringen van ca. 4 km. wegen en het afwerken van de bermen met bijkomende
werken in de omgeving van Zevenbergen en Terheijden (2e asfaltbestek), 1982. 1 omslag
304. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-206 betreffende de aanleg en
verbetering van ca. 6,5 km. wegen (5e wegenbestek), 1983. 1 omslag
305. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-208 betreffende het aanbrengen van
klinker- en asfaltverhardingen met bijbehorende werken (6e wegenbestek), 1984. 1 omslag
305a) Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-210 betreffende de aanleg van
opritten langs dijken, het profileren van semi verharde wegen en het verlengen van een insteekweg
met bijbehorende werken, 1987. 1 omslag
305b) Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-211 betreffende de aanleg van een
oprit langs een dijk, het profileren van een af te graven dijk en het transport van puin en grond met
bijbehorende werken, 1987. 1 omslag
559. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-223 betreffende het maken van
grondwerken en verhardingen met bijkomende werken ten behoeve van het 3e wegenbestek, in de
omgeving van Oosterhout en Terheijden, 1978. 1 omslag
505. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: tekening voor bestek nr. 5017-224 betreffende het
aanleggen van kunstwerk NC-1 te Den Hout, 1979. 1 stuk
278. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-306 betreffende het uitbreiden van
het bestaande gemaal Moerdijk in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, 1977. 1 omslag
279. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-306 en proces van verbaal van 1e opneming, 1977-1979. 1 omslag
280. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-312 betreffende het maken van een
persduiker in de Rijksweg A17 Roosendaal – Moerdijk nabij de woonkern Moerdijk in de gemeente
Klundert, 1978-1979. 1 omslag
N.B. Het bestek zelf ontbreekt.
413. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-313.1 betreffende het bouwen van
een schroefpompgemaal en een vijzelgemaal in de gemeente Terheijden, 1977-1978. 1 omslag
414. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-313.1, 1978-1979. 1 omslag
415. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-313.3 betreffende het leveren,
monteren en beproeven, alsmede het bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden van een prefab
stalen vijzelgemaal in de gemeente Terheijden, 1978 en 1981. 1 omslag
416. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-315 betreffende het maken van een
afsluitbare duiker in de Horenhilsedijk, een duiker in het fietspad naast de Horenhilsedijk (Bosseweg)
in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en een afsluitbare duiker in de kade langs de Mark in de
gemeente Prinsenbeek, 1979. 1 omslag
282. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-316 betreffende het leveren,
monteren en beproeven, alsmede het bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden gedurende de

garantieperiode van de mechanische en elektrische installatie van het gemaal Zonzeel, 1979-1980. 1
omslag
295. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-316.1 betreffende het bouwen van
een poldergemaal langs de Korteweg nabij de woonkern Hooge Zwaluwe (gemaal Zonzeel), 19791980. 1 omslag
283. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-317 (leggen persduiker LY), 1979. 1 omslag
589. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: tekening t.b.v. het verbeteren van de bestaande
waterloop naar het gemaal Moerdijk (bestek 5017-319), 1979. 1 omslag
284. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-321 betreffende het graven van een
watergang (toevoerleiding gemaal Zonzeel)in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, 1979-1980. 1
omslag
285. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-323 betreffende de aanpassing van
de opmaalinstallatie “De Kikvors” in de gemeente Zevenbergen, 1981-1983. 1 omslag
286. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-325 betreffende het maken van 9
stuks azobé-stuwen met bijkomende werken (2e stuwen-bestek), 1982. 1 omslag
504. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-326 betreffende het graven c.q.
verbeteren van 12 km. waterlopen met bijbehorende werken, alsmede het leggen van diverse
duikers, voornamelijk in de gemeente Terheijden (3e waterlopenbestek), 1982-1983. 1 omslag
560. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: processen-verbaal van de 1e en 2e opneming en
verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering van bestek nr. 5017-326 (3e waterlopenbestek),
1983. 1 omslag
561. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-342 betreffende het graven van een
watergang, het dempen van sloten en kavelinrichtingswerken in de gemeente Klundert (waterlopenbestek Moerdijk), 1979. 1 omslag
562. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: processen-verbaal van de 1e en 2e opneming en
verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering van bestek nr. 5017-342 (waterlopenbestek
Moerdijk), 1979-1980. 1 omslag
563. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-343 betreffende het graven van een
watergang en het leggen van 4 duikers in de gemeente Terheijden (waterlopenbestek Terheijden),
1979. 1 omslag
564. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-343 (waterlopenbestek Terheijden), 1979. 1 omslag
565. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-365 betreffende het graven en
verruimen c.q. verdiepen van watergangen, alsmede het dempen van een sloot in de gemeenten
Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe, 1985. 1 omslag

287. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-381 betreffende het leggen van 4
stuks duikers, de kunstwerken FE en FN in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en de kunstwerken
KP en LE in de gemeente Terheijden, en het graven van een watergang, 1980. 1 omslag
288. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-383 betreffende het leggen van 2
stuks duikers (kunstwerken KV en KR) van prefab beton elementen in de Moerdijkseweg in de
gemeente Terheijden met bijkomende werken, 1980. 1 omslag
289. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-384 betreffende het leggen van
duikers (kunstwerken KO, KP en NR)in de Withuisstraat c.q. Lageweg in de gemeente Terheijden met
de aansluitende leidingvakken, 1980. 1 omslag
291. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-385 betreffende het maken van een
grondduiker in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, 1981. 1 omslag
290. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-387 betreffende het maken van een
toevoerleiding langs de Moerdijkseweg, 1980. 1 omslag
N.B. Het bestek zelf ontbreekt.
297. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-388 betreffende het graven c.q.
verbeteren van waterlopen met bijbehorende werken ter lengte van ca. 17.000 m1 in de gemeenten
Klundert, Hooge en Lage Zwaluwe en Zevenbergen (waterlopenbestek), 1980-1981. 1 omslag
298. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-389 betreffende het leggen van 5
stuks duikers: kunstwerk AA in de gemeente Zevenbergen en de kunstwerken CP, CR, EB en CCI in de
gemeente Klundert, 1980-1981. 1 omslag
299. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-390 betreffende het graven c.q.
verbeteren van waterlopen met bijbehorende werken ter lengte van ca. 35.000 m1 in de gemeenten
Klundert, Zevenbergen, Terheijden en Oosterhout (2e waterlopenbestek), 1981-1982. 1 omslag
300. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-391 (1e stuwenbestek), betreffende
het maken van 12 stuks stuwen met bijkomende werken in de gemeenten Hooge en Lage Zwaluwe,
Klundert, Zevenbergen en Terheijden, 1981-1983. 1 omslag
293. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-393 betreffende de realisering van
de laatste voorzieningen in het kader van het Waterbeheersingsplan voor de Ruilverkaveling Zonzeel
en verspreid liggend over het gehele verkavelingsblok op ca. 31 locaties, 1986-1991. 1 omslag
292. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-394 betreffende herstelwerkzaamheden aan de leidingvakken 708, 439 en 440, 1986. 1 omslag
281. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-395 betreffende het graven en
verruimen c.q. verdiepen van watergangen, alsmede het dempen van een sloot in de gemeenten
Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe, 1986. 1 omslag
N.B. Het bestek ontbreekt.
391. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-402 betreffende het verrichten van
kavelinrichtingswerken in de vakken 28, 29 en 30, omvattende het graven c.q. verruimen van sloten,
het dempen van sloten, het afgraven c.q. ploegen en afschuiven van terreinen, het draineren van
terreinen en bijkomende werken, 1978. 1 omslag

389. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-403 betreffende het verrichten van
civiel- en cultuurtechnische werken in de vakken 31 en 34, omvattende het aanleggen van een
insteekweg en kavelwegen, het graven c.q. verruimen van waterlopen en sloten, het dempen van
sloten, het afgraven c.q. ploegen en afschuiven van terreinen, het draineren van terreinen en
bijkomende werken, 1979. 1 omslag
393. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-407 betreffende het verrichten van
kavelinrichtingswerken in de vakken 9, 26, 48 en 79, 1984. 1 omslag
550. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-407 betreffende het verrichten van
kavelinrichtingswerken in de vakken 9, 26, 48 en 79: besprekingsverslagen en processen-verbaal van
opneming, 1984-1986. 1 omslag
390. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-421 betreffende het verrichten van
cultuurtechnische werken in de vakken 74 (ged.), 76 (ged.) en 78 genaamd Brieltjenspolder en
Houtsepolder gelegen ten noordoosten van Den Hout, omvattende het aanleggen van insteekwegen,
het graven c.q. verruimen van perceel- en bermsloten, het dempen van sloten, het afgraven c.q.
ploegen, afschuiven en egaliseren van terreinen en bijkomende werken, 1982 en 1994. 1 omslag
392. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-421, en proces-verbaal van de 1e opneming, 1982. 1 omslag
387. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-441 betreffende het verrichten van
kavelinrichtingswerken in de blokken 65 (ged.), 66 (ged.), 69 (ged.), 7 (ged.) en 8 (ged.), 1983. 1
omslag
388. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-441, en processen-verbaal van de 1e en 2e opneming, 1983-1984. 1 omslag
394. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-461 betreffende het verrichten van
civiel- en cultuurtechnische werken in de vakken 24 en 25, omvattende het aanleggen van wegen,
het graven van watergangen, het afgraven van terreinen en kaden, het dempen van sloten, het
draineren van terreinen, het egaliseren van terreinen en bijkomende werken, 1981. 1 omslag
395. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: verslagen van de bouwvergaderingen ter uitvoering
van bestek nr. 5017-461, 1981-1982. 1 omslag
566. Dossier inzake de ruilverkaveling Zonzeel: bestek nr. 5017-912 betreffende het aanbrengen van
beplantingen op percelen en langs wegen met bijbehorende werken (6e Beplantingsbestek Blokdijk),
1986. 1 omslag
236. Dossier inzake de aanleg en verbetering van wegen in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel,
1975-1985. 1 omslag
237. Dossier inzake de overdracht van wegen in eigendom, beheer en onderhoud in het kader van
de Ruilverkaveling Zonzeel, 1980-1986. 1 omslag
588. Proces-verbaal van aanwijzingen voor de Ruilverkaveling Zonzeel, 1987. 1 omslag
464. Stukken betreffende de slotbijeenkomst van de landinrichtingscommissie Zonzeel, 1991. 1
omslag

232. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud van
waterlopen en kunstwerken, 1975-1980. 1 omslag
233. Dossier inzake de Ruilverkaveling Zonzeel: toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud van
waterlopen en kunstwerken en definitief plan van wegen en waterlopen, 1980-1987. 1 omslag
578. Kaartsysteem m.b.t. mutaties n.a.v. de Ruilverkaveling Zonzeel, 1987. 1 band

4.4 Land- en vaarwegen; verkeer en vervoer
617. Dossier inzake de Nota Herziening Wet Uitkeringen Wegen en de daaruit voortvloeiende
overdracht van wegen aan de provincies c.q. de gemeenten, 1982-1989. 1 omslag
471. Dossier inzake wijzigingen in de wegenverkeerswetgeving en de gevolgen daarvan voor het
waterschap, 1991. 1 omslag
463. Wegenkaart Provincie Noord-Brabant, 1993. 1 omslag

4.4.1 Wegen en waterovergangen
470. Stukken betreffende advies over het groenbeheer van ingevolge de Wet Herverdeling
Wegenbeheer (WHW) aan het waterschap over te dragen wegvakken, 1992. 1 omslag

4.4.1.1 Zorg
238 en 512. Dossiers inzake de overdracht van wegen in eigendom, beheer en onderhoud aan
diverse gemeenten, 1968-1994. 2 omslagen
238. 1968-1989
512. 1989-1994

4.4.1.1.1 Aanleg
510. Landschapsplan voor Rijksweg 27 t.b.v. het tienjarig onderhoudsplan, 1990. 1 omslag
467. Dossier inzake de Trajectnota A4 / A16, 1994. 1 omslag

4.4.1.1.2 Bescherming van de bruikbaarheid. Instandhouding
235. Stukken betreffende de restitutie van bijdragen van de voormalige waterschappen Het Oudland
van Zevenbergen en de Koekkoek en Gecombineerde Buitenpolders in onderhoudskosten van
provinciale wegen na de intrekking van de regeling, 1975-1979. 1 omslag
465. Stukken betreffende het herstel van het wegdek ter hoogte van het oude gemaal in de
Molenstraat te Terheijden, 1992. 1 omslag

4.4.1.1.2.1 Werken, voorwerpen of handelingen van of t.b.v. derden in, langs of over de
wegen
619. Dossier, houdende vergunningen / ontheffingen voor uitwegen, opritten en andere werken
t.b.v. derden, 1976-1985. 1 omslag

466. Stukken betreffende het verlenen van vergunningen / ontheffingen aan derden voor het
gebruik van waterschapswegen en het ontvangen van vergunningen / ontheffingen door het
waterschap voor het gebruik van wegen, in het beheer of eigendom bij andere instanties, 1990-1994.
1 omslag

4.4.1.1.2.2 Weggebruik, verkeersveiligheid
241. Dossier inzake het aanbrengen van een verkeersvoorziening op het kruispunt Thijsseweg –
Brouwerijstraat te Wagenberg t.b.v. de verkeersveiligheid, 1978-1979. 1 omslag

4.3.1.1.3 Beplanting langs wegen
239. Dossier inzake beplanting langs diverse wegen in het waterschap De Houtse Polders, 19681972. 1 omslag

4.3.1.1.4 Bestemming tot of onttrekking aan de openbare dienst
240. Dossier inzake het bestemmen voor of het onttrekken aan het openbaar verkeer van
waterschapswegen, 1973-1983. 1 omslag

II

Inventaris van de vergunningen en ontheffingen

72/1

08-02-1972

Waterleidingmij Noord-West Brabant te Breda: leggen van een waterleidingbuis in de Witteweg te Oosterhout

72/2

08-02-1972

Gemeente Terheijden: leggen, hebben en onderhouden van een riolering in
de Ruitervaartseweg te Terheijden

72/3

08-02-1972

PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een telecommunicatiekabel in het
gebied van het voormalig waterschap “De Groote Zonzeelsche Polder”

72/4

08-02-1972

PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een hoogspanningskabel in de
gemeente Terheijden

72/5

08-02-1972

Rentmeester der Domeinen te Breda: leggen van een perceelsdam in de
waterloop nr. 226 van het plan van wegen en waterlopen der Ruilverkaveling
Amerkant

72/6

08-02-1972

NV Intergas te Oosterhout: leggen van een gasdistributieleiding door waterschapswatergangen te Hooge Zwaluwe

72/7

27-03-1972

Industrieschap Moerdijk te Moerdijk: verwijderen van een spoor- en landbouwbrug over leiding 62, leggen van een gronddam in leiding 62 en het
leggen van een stalen duiker door de spoorbaan

72/8

27-03-1972

Industrieschap Moerdijk te Moerdijk: wijziging spoorsloten t.b.v. aanleg

spoorlijn Lage Zwaluwe – Roode Vaart
72/9

27-03-1972

Staatsbedrijf der PTT, rayon Breda: leggen, hebben en onderhouden van
telefoonkabel van Moerdijk naar Noordhoek en van Noordhoek naar Wouw

72/10 08-05-1972

PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen, hebben, houden en onderhouden van
een kabel te Hooge en Lage Zwaluwe

72/11 25-04-1972

Gemeente Terheijden: aanbrengen, gebruiken en verwijderen van een
bronbemaling tijdens de uitvoering van rioleringswerkzaamheden

72/12 25-04-1972

Inrichting voor Geestelijk Gehandicapten te Terheijden: aanbrengen en
onderhouden van een overstort

72/13 25-04-1972

NV Holleman te Breda: berijden van de Munnikenhofweg te Terheijden t.b.v.
het ontgronden van enkele percelen

72/14 08-05-1972

A.J.J. Wijtvliet te Wagenberg: leggen van een perceelsdam in de watergang
langs de Tweede Weg te Wagenberg

72/15 05-06-1972

F. Veraart te Wagenberg: leggen van verharding op de Thijssenweg te
Wagenberg

72/16 30-05-1972

NV Intergas te Oosterhout: leggen, hebben en onderhouden van een
gasdistributieleiding in de Zonzeelseweg te Hooge Zwaluwe

72/17 30-05-1972

NV Waterleidingmij Noord-West Brabant te Breda: leggen van een
waterleidingbuis te Terheijden

72/18 20-06-1972

H. Ooninx te Terheijden: leggen van drie perceelsdammen in de
watergangen 16 en 25 te Terheijden

72/19 30-05-1972

NV Intergas te Oosterhout: leggen van een gasdistributieleiding door een
waterschapswatergang te Terheijden

72/20 30-05-1972

G. van Hooijdonk te Teteringen: leggen van een perceelsdam in de
watergang Munnikenhof te Terheijden

72/21 30-05-1972

NV Waterleidingmij Noord-West Brabant te Breda: leggen van een
waterleidingbuis te Terheijden

72/22 20-06-1972

PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een laagspanningskabel langs en
door de Zwaluwsedijk te Hooge en Lage Zwaluwe

72/23 20-06-1972

NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven: leggen van een gastransportleiding
van Oosterhout naar Terheijden

72/24 18-07-1972

Staatsbedrijf der PTT te ’s-Gravenhage: leggen, hebben en onderhouden van
Telefoonkabels

72/25 18-07-1972

Chr. Van Hooijdonk te Zevenbergen: leggen van een perceelsdam in de
watergang langs de Molenweg te Zevenbergen

72/26 12-07-1972

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsen van een transformatorkast op een
waterschapseigendom te Terheijden

72/27 15-08-1972

Rentmeester der Domeinen te Breda: leggen van een perceelsdam in een
waterloop te Lage Zwaluwe

72/28 02-09-1972

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsing van een sectiekast van het
laagspanningsnet in de waterschapsweg Munnikenhof te Terheijden

72/29 05-09-1972

Inrichting voor Geestelijk Gehandicapten te Terheijden: aanbrengen,
gebruiken en verwijderen van een bronbemaling tijdens de uitvoering van de
bouw van een tehuis in de Ruitervaartseweg te Terheijden

72/30 05-09-1972

Inrichting voor Geestelijk Gehandicapten te Terheijden: leggen van drie
perceelsdammen t.b.v. de bouw van een kindertehuis te Terheijden

72/31 05-09-1972

P.A. de Ridder te Zevenbergen: leggen van een perceelsdam in de watergang
langs de Pootweg te Zevenbergen

72/32 27-09-1972

L. Damen te Wagenberg: leggen van een perceelsdam in de watergang nr. 34
te Wagenberg

72/33 19-10-1972

J.C. Collee te Zevenbergschenhoek: leggen van een perceelsdam in de
watergang achter de Achterdijk te Zevenbergschenhoek

72/35 19-10-1972

J. Bastiaansen te Moerdijk: verbreden van een toegangsdam te Moerdijk

72/36 15-08-1972

Fa. J.J. Caron en Zn. te Den Hout: leggen van een duiker onder de weg van
het Munnikenhof te Terheijden

72/37 15-08-1972

Gemeente Terheijden: aanbrengen, gebruiken en verwijderen van een
bronbemaling tijdens de uitvoering van rioleringswerkzaamheden te
Wagenberg

72/38 15-08-1972

Gemeente Terheijden: aanbrengen en onderhouden van een overstort in de
in de Lageweg te Wagenberg gelegen waterloop

72/39 13-12-1972

Gebr. Van Laarhoven te Zevenbergschehoek: leggen van een perceelsdam in
de watergang langs de Voogdenweg te Zevenbergschenhoek

72/40 13-12-1972

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: verwijderen van 2 hoogspanningskabels in de
gemeente Zevenbergen

72/41 13-12-1972

Rentmeester der Domeinen te Breda: leggen van een perceelsdam in
een waterloop te Lage Zwaluwe

73/42 07-02-1973

Gebr. G. en A. Lucas te Lage Zwaluwe: leggen van een perceelsdam in
de watergang achter de schuur Groenendijk te Lage Zwaluwe

73/43 07-02-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: omlegging van kabels in de Groenendijk en
Plantsoen te Lage Zwaluwe

73/44 07-02-1973

M.P. Vermue te Zevenbergen: leggen van een perceelsdam in een
waterloop te Zevenbergschenhoek

73/45 07-02-1973

Gebr. A. en C. Schouwenaars te Langeweg: leggen van een perceelsdam in
de watergang langs de Pootweg te Langeweg

73/46 07-02-1973

Gemeente Zevenbergen: verbouw pand Driehoefijzerstraat 11-13 te
Zevenbergschenhoek

73/47 07-02-1973

NV Intergas te Oosterhout: leggen van een gasdistributieleiding door
waterschapswatergangen te Wagenberg

73/48 07-02-1973

W.A. de Lint te Zevenbergschenhoek: verbreding van een perceelsdam over
de watergang langs de boerderij Bloemendaalse Zeedijk 2 en leggen van een
perceelsdam over de watergang langs de Derde Weg

73/49 07-02-1973(?) Gemeente Made en Drimmelen: leggen riolering in bestemmingsplan De
Ligne II
73/50 08-03-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een hoogspanningskabel van
Zevenbergen naar Etten-Leur

73/51 08-03-1973

J. Keller te Lage Zwaluwe: verlengen van de bestaande perceelsdam in de
watergang nabij de boerderij Groenendijk 35 te Lage Zwaluwe

73/53 08-03-1973

Th.J.M. van der Made te Zevenbergschenhoek: leggen van een perceelsdam
in de watergang langs de Lapdijk

73/54 08-03-1973

B. Schrauwen te Zevenbergen: leggen van een perceelsdam in een waterloop
te Zevenbergen

73/55 02-04-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een hoogspanningskabel van
Oosterhout naar Made

73/56 02-04-1973

P. de Leeuw te Wagenberg: leggen van een perceelsdam in de waterloop
langs de Tweede Weg te Wagenberg

73/57 02-04-1973

Gebr. G. en A. Lucas te Lage Zwaluwe: leggen van een perceelsdam in de
watergang aan de Vijfde Weg

73/58 02-04-1973

A.J. Hessels te Terheijden: afsluiting met een hek van het doodlopende
weggetje aan het eind van de Schuivenoordseweg

73/59 02-04-1973

Total Nederland NV: uitbreiding parkeerterrein bij het restaurant van dhr.
Kanters te Moerdijk

73/60 02-04-1973

Gemeente Zevenbergen: uitbreiding woning Achterdijk 179 te
Zevenbergschenhoek

73/61 06-08-1973

NV Intergas te Oosterhout: leggen van een gasdistributieleiding door de
Waterschapswatergang nabij de Verlengde Zeggelaan te Terheijden

73/62 06-08-1973

Staatsbedrijf der PTT te Breda: leggen, hebben en onderhouden van
telefoonkabels nabij de Blauwe Sluis te Lage Zwaluwe

73/63 06-08-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een hoogspanningskabel te
Geertruidenberg

73/64 06-08-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een hoogspanningskabel te
Terheijden

73/65 06-08-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: uitbreiding van het kabelnet in de gemeente
Klundert

73/66 06-08-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen, hebben en onderhouden van een
laagspanningskabel te Zevenbergen

73/67 06-08-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsen van een transformatorkast op
waterschapseigendom te Terheijden

73/68 06-08-1973

J. Bossers te Lage Zwaluwe: leggen van een perceelsdam in de waterloop
langs de Smalleweg te Lage Zwaluwe

73/69 06-08-1973

A. van Leest te Made: leggen van een brug in de watergang naar het gemaal
De Bruin

73/70 06-08-1973

Provincie Noord-Brabant: aanbrengen van een zandcunet met een
drainagesysteem in een gedeelte van de Zanddijk

73/71 06-08-1973

Gemeente Zevenbergen: bouw garage bij het pand van dhr. A. de Wild,
Driehoefijzerstraat 19 te Zevenbergschenhoek

73/72 06-08-1973

J. Kanters te Moerdijk: dempen van een watergang en verlengen van een
duiker op het perceel Steenweg 2 te Moerdijk

73/74 06-08-1973

J. Franken te Lage Zwaluwe: wijziging watergang achter zijn huis aan de
Gaete 10 te Lage Zwaluwe i.v.m. aanleg riolering in die gemeente

73/75 12-09-1973

C. Ardon te Hooge Zwaluwe: verbreden van een perceelsdam over de
watergang langs de Vijfde Weg

73/76 12-09-1973

J. Toebak te Zevenbergschenhoek: leggen van een perceelsdam over de
Watergang langs de Bloemendaalsezeedijk te Zevenbergschenhoek t.b.v. een
uitrit van zijn boerderij aan de Bloemendaalsezeedijk 12

73/77 12-09-1973

A. Bax te Zevenbergschenhoek: verbreden van een perceelsdam in de
watergang aan de Achterdijk

73/78 10-09-1973

Gemeente Terheijden: maken van een regenwateroverstort, maken van een
Waco-duiker onder de Zeggelaan en het omleggen van een gedeelte
Hoofdwatergang

73/79 12-09-1973

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: aanleg van riolering en demping sloten

met bijbehorende werken in Lage Zwaluwe
73/82 12-09-1973

Gemeente Terheijden: aanbrengen, gebruiken en verwijderen van een
regenwateroverstort in de Kerkstraat te Wagenberg

73/83 12-09-1973

Ingenieursbureau Van Kleef BV te Vught: basisrioleringsplan voor de
woonkern Den Hout

73/84 25-09-1973

Gemeente Made en Drimmelen: aanbrengen en onderhouden van overstorten in de in het bestemmingsplan Ligne II te Made gelegen waterlopen

73/85 12-09-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: uitbreiding van het kabelnet in de gemeente
Oosterhout

73/86 12-09-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een kabel langs de
Steelhovensedijk

73/87 12-09-1973

J. Schrauwen te Zevenbergschenhoek: verbreden van een perceelsdam in de
waterloop langs de Schuivenoordseweg te Terheijden

73/88 25-09-1973

Staatsbedrijf der PTT te Breda: het leggen, hebben en onderhouden van
telefoonkabels nabij de Verlengde Zeggelaan te Terheijden

73/89 02-12-1973

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf te Roosendaal en Nispen: leggen van een lage drukgasleiding door de Hooge Zeedijk te Zevenbergen en
over de watergang langs deze dijk

73/90 06-12-1973

Chr. van Beek te Zevenbergschenhoek: verbreden van een bestaande
Toegangsdam

73/91 06-12-1973

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsen van een transformatorkast op
de noordoostelijke berm van de Pootweg te Zevenbergen

73/92 06-12-1973

Gemeente Terheijden: aanbrengen, gebruiken en verwijderen van een
tijdelijke bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden te Wagenberg

73/93 20-11-1973

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: leggen van
een waterleidingbuis in de Scheerbiesstraat te Wagenberg

73/94 25-09-1973

Fa. J. Smits te Made: het verruimen van een wegsloot te Made, het
aanleggen van toegangsdammen in die wegsloot, het graven van een
gedeelte nieuwe watergang en het dempen van een bestaande watergang

73/95 28-11-1973

Gemeente Geertruidenberg: aanleggen, verleggen en dempen van watergangen in het kader van de realisering van het bestemmingsplan Noord

74/96 14-01-1974

Fa. J.J. Caron & Zn. te Den Hout: berijden van een gedeelte van de Witteweg
te Terheijden met vrachtauto’s

74/97 08-01-1974

C.J. Gommers te Zevenbergen: dempen van ca. 10 m. watergang te
Zevenbergschenhoek

74/98 29-01-1974

G.E.A. den Biggelaar te Zevenbergen: verbreden van een bestaande
toegangsdam te Zevenbergen

74/99 29-01-1974

G. Akkermans te Zevenbergschenhoek: verbreden van een bestaande
toegangsdam

74/100 29-01-1974

Chr. Havermans te Hooge Zwaluwe: aanleggen van een toegangsdam in de
vliet langs de Helkantsedijk

74/101 29-01-1974

Gemeente Terheijden: aanbrengen, gebruiken en verwijderen van een
tijdelijke bronbemaling t.b.v. de aanleg van riolering in de Verlengde
Zeggelaan

74/102 19-02-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: dempen van de sloten, gelegen langs het
resterende gedeelte van de Kleine Peuzelaarweg te Geertruidenberg

74/103 19-02-1974

Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabels en Versterkers te Amersfoort:
leggen van een telefoonkabel in de oostelijke berm van de Molenweg en de
noordwestelijke berm van de weg op de Hoge Zeedijk te Zevenbergen

74/104 19-02-1974

A.A.C. Kavelaars te Langeweg: verbreden van een bestaande toegangsdam

74/105 19-02-1974

J. Loonen te Wagenberg: aanleggen van een toegangsdam in de noordelijke
wegsloot van de Zonzeelseweg

74/106 19-02-1974

H. van Dongen te Terheijden: aanleggen van een toegangsdam in de
noordwestelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

74/108 07-03-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: maken van een watergangkruising in de
Slikpolder te Geertruidenberg i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel

74/109 02-04-1974

C. Damen te Langeweg: verbreden van een bestaande toegangsdam

74/110 02-04-1974

P.A. den Engelse te Klundert: aanleggen van een toegangsdam in de
noordoostelijke wegsloot van de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen

74/111 02-04-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een elektriciteitskabel in de
zuidelijke berm van de weg op de Zwaluwsedijk

74/112 02-04-1974

Gemeente Oosterhout: maken van een regenwateroverstort in de oostelijke
wegsloot van de Steelhovenseweg t.b.v. de aanleg van een riolering in de
kom Den Hout

74/113 02-04-1974

Gemeente Zevenbergen: maken van een brug van gewapend beton over het
Zwanengat te Zevenbergen

74/114 02-04-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsen van een transformatorstation op de
noordwestelijke berm van de weg op de Laakdijk en het leggen van ca. 70 m.
elektriciteitskabel in de zuidoostelijke berm van die weg

74/115 02-04-2014

Gemeente Made en Drimmelen: het maken van een syphon in de bestaande
duiker in de Amalia van Solmsstraat, het leggen van een tweetal rioleringen

onder de Bredevaart en het maken van twee regenwateroverstorten in de
noordwestelijke wegsloot van de Stationsweg en de Bredevaart
74/116 07-05-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: plaatsen van een transformatorkast op de
noordelijke berm van de Thijssenweg

74/117 07-05-1974

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf te Roosendaal en Nispen:
leggen van ca. 60 m. gasleiding in de noordelijke berm van de weg op de
Hoge Zeedijk

74/118 07-05-1974

Gemeente Oosterhout: bouw van een persgemaal op de noordelijke berm
van de Houtse Steeg te Den Hout en leggen van een rioolpersleiding in
diezelfde wegberm

74/119 07-05-1974

J.P. de Leeuw te Zevenbergschenhoek: verbreden van de bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de provinciale weg Zevenbergen –
Made

74/120 07-05-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 150 m. elektriciteitskabel in de
noordelijke berm van de Molenweg te Lage Zwaluwe

74/121 11-06-1974

Gemeente Made en Drimmelen: tijdelijk lozen van bronneringswater op de
Bredevaart te Drimmelen t.b.v. het leggen van gemeentelijke riolering te
Drimmelen

74/122 11-06-1974

Gemeente Oosterhout: tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het aanleggen van een gemeentelijke
riolering te Den Hout

74/123 11-06-1994

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: opruimen van het bovengrondse elektriciteitsnet op de zuidelijke berm van de Thijssenweg en de westelijke berm van
de Vogelstraat te Wagenberg en het leggen van ca. 900 m. elektriciteitskabel
in die wegbermen

74/124 11-06-1974

Rentmeester der Domeinen te Breda: leggen van een toegangsdam in de
noordoostelijke wegsloot van de Kruisstraat te Lage Zwaluwe

74/125 11-06-1974

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: maken van
een kruising met de uitwateringsvliet van het gemaal in de Nassaupolder te
Klundert

74/126 11-06-1974

Siemerink BV te Geertruidenberg: dempen van ca. 42 m. wegsloot van de
Parallelweg te Geertruidenberg t.b.v. een te maken uitbreiding van het
Fabrieksterrein

74/127 11-06-1974

W.B. Schippers te Ridderkerk: dempen van de wiel “De Morgenstond” aan
de Kerkdijk te Hooge Zwaluwe

74/129 11-06-1974

NV Intergas te Oosterhout: leggen van ca. 150 m. gasleiding in de noordelijke
berm van de Molenweg te Lage Zwaluwe

74/130 16-07-1974

NV Intergas te Oosterhout: maken van een kruising met de inlaatduiker ter

plaatse van het gemaal Koeschans te Geertruidenberg
74/131 16-07-1974

J.M. Oomen te Terheijden: verbreden van de bestaande toegangsdam in de
noordelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

74/132 16-07-1974

A.C. Fens te Wagenberg: dempen van ca. 12 m. wegsloot aan de
noordoostzijde van de Kerkstraat te Wagenberg

74/134 06-08-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: maken van een watergangkruising i.v.m. het
leggen van een elektriciteitskabel

74/135 29-08-1974

Gemeente Terheijden: tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het uitvoeren van rioleringswerken in het
bestemmingsplan Gomarusstraat-Zuid te Wagenberg

74/136 29-08-1974

Gemeente Terheijden: opbreken van ca. 8 m. asfaltverharding in de
Munnikenhof bij de aansluiting van de rijksweg Moerdijk – Terheijden –
Breda i.v.m. met de ter plaatse aanwezig lindeboom

74/137 29-08-1974

Rentmeester der Domeinen te Breda: verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Pootwegsedreef te Lage
Zwaluwe

74/138 29-08-1974

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: leggen van
een transportwaterleidingbuis door de Dongekade te Geertruidenberg

74/139 29-08-1974

NV Intergas te Oosterhout: leggen van 2 gastransportbuizen door de
Dongekade te Geertruidenberg

74/140 29-08-1974

Gemeente Made en Drimmelen: dempen van ca. 60 m. sloot in de
Burgemeester van Campenhoutstraat te Made

74/141 29-08-1974

A.M.J. van Vugt te Den Hout: verleggen en aanleggen van een toegangsdam
in de noordoostelijke wegsloot van de Witteweg

74/142 29-08-1974

S. Noteboom te Zevenbergschenhoek: maken van een ca. 10 m. gewapend
betonnen muur in het talud van de noordoostelijke dijksloot van de
Bloemendaalsezeedijk

74/143 29-08-1974

J.M. Driessen te Wagenberg: dempen van ca. 10 m. wegsloot aan de
noordoostzijde van de Kerkstraat te Wagenberg

74/144 29-08-1974

R. de Leeuw te Wagenberg: leggen van een betonbrug over een
scheidingsloot te Wagenberg

74/145 29-08-1974

J.C. Beljaars te Lage Zwaluwe: verbreden van de bestaande toegangsdam in
de oostelijke wegsloot van de Reeweg te Lage Zwaluwe

74/146 29-08-1974

Rentmeester der Domeinen te Breda: afdammen van een gedeelte van een
erfsloot te Lage Zwaluwe

74/147 12-09-1974

C. Nooren te Zevenbergen: verbreden van de bestaande toegangsdam in de

zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg
74/148 08-10-1974

Gemeente Terheijden: verwijderen van de bestaande duiker in de Bossevliet
t.p.v. de Lage Weg en het maken van een nieuwe duiker

74/149 08-10-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: maken van een duikerkruising nabij het
gemaal Koeschans te Geertruidenberg

74/150 08-10-1974

Gemeente Zevenbergen: aanleggen van een regenwaterafvoerleiding op het
Zwanengat te Zevenbergen t.b.v. de afvoer van het hemelwater van de te
bouwen sporthal en het aangrenzende terrein

74/151 08-10-1974

B.J. Kuijpers te Hooge Zwaluwe: het dempen van ca. 20 m. wegsloot te
Hooge Zwaluwe

74/152 08-10-1974

Gemeente Terheijden: plaatsen van een lichtmast in de zuidoostelijke berm
van de Thijssenweg

74/153 12-09-1974

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf te Roosendaal en Nispen:
leggen van ca. 500 m. gasleiding in de noordwestelijke berm van de
Landekensdijk te Zevenbergschenhoek

74/154 12-09-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 1900 m. elektriciteitskabel in
de noordoostelijke berm van de Zwaluwse Pootweg en het maken van een
wegkruising t.p.v. de hoeve “De Kavel”

74/155 19-11-1974

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf te Roosendaal en Nispen:
maken van 4 watergangkruisingen en het maken van een kruising met de
weg op de Hoge Zeedijk

74/156 19-11-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 100 m. elektriciteitskabel in de
noordelijke en westelijke berm van de Kreekweg t.p.v. het gemaal van het
voormalige waterschap De Nassaupolder c.a.

74/157 19-11-1974

Gemeente Geertruidenberg: tijdelijk lozen van bronneringswater op de
watergangen van het waterschap, het tijdelijk afdammen van enkele
afwateringssloten en het aanleggen van een toegangsdam in een nieuw te
graven sloot nabij de Gouverneurslaan

74/158 19-11-1974

Gemeente Zevenbergen: leggen van ca. 500 m. elektriciteitskabel in de
noordoostelijke berm van de Voogdenweg te Zevenbergschenhoek en het
plaatsen van drie lichtmasten in die wegberm

74/159 19-11-1974

NV Intergas te Oosterhout: maken van 4 watergangkruisingen in de
Slikpolder te Geertruidenberg

74/160 19-11-1974

J. Loonen te Wagenberg: plaatsen van een bemalingsinstallatie t.b.v.
percelen aan de Zonzeelseweg

74/162 19-12-1974

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: leggen van ca.
20 m. waterleidingbuis in de noordelijke berm van de Munnikenhofseweg en
het maken van een wegkruising t.p.v. het pand Munnikenhofseweg 10

74/163 20-01-1975

J. Loonen te Wagenberg: planten van een windkering op percelen te Hooge
en Lage Zwaluwe

74/164 19-12-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het opruimen van ca. 1000 m. elektriciteitsnet en het leggen van ca. 1200 m. elektriciteitskabel in de zuidelijke berm van
de Derde Weg in de Zonzeelsche Polder en het maken van 2 wegkruisingen

74/165 19-12-1974

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het opruimen van ca. 500 m. bovengronds
elektriciteitsnet in de zuidwestelijke en noordoostelijke berm van de
Hoevenseweg te Wagenberg, het leggen van ca. 550 m. elektriciteitskabel in
die berm en het opruimen van ca. 550 m. bovengronds elektriciteitsnet en
het leggen van ca. 450 m. elektriciteitskabel in de noordwestelijke en
zuidoostelijke berm

74/166 19-12-1974

D. de Visser te Lage Zwaluwe: dempen van ca. 150 m. van de oostelijke
wegsloot van de Schuddebeursweg te Lage Zwaluwe

75/167 14-01-1975

NV Nederlandse Gasunie District Zuid te Eindhoven: leggen van een stalen
gasleiding te Geertruidenberg naar de Dongecentrale en het maken van een
wegkruising

75/168 14-01-1975

Chr. van Beek te Zevenbergschenhoek: verbreden van een bestaande
toegangsdam

75/169 14-01-1975

Chr. van Beek te Zevenbergschenhoek: dempen van een scheidingssloot

74/170 19-12-1974

A. Leijten te Terheijden: plaatsen van een erfscheidingsmuur langs de
Munnikenhofseweg

75/171 14-01-1975

Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. te Zevenbergen: dempen van ca.
220 m. watergang te Zevenbergen

75/172 14-01-1975

J. de Leeuw te Terheijden: leggen van twee toegangsdammen in de
noordelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

75/173 25-02-1975

Fr. Kavelaars te Zevenbergschenhoek: verbreden van de bestaande
toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Pelgrimsdijk

75/174 25-02-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 350 m. elektriciteitskabel in de
noordelijke en zuidelijke berm van de weg op de Zwaluwsedijk en het maken
van 2 wegkruisingen met die weg

75/175 25-02-1975

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: leggen van ca.
450 m. waterleidingbuis in de zuidwestelijke berm van de Molenweg te Lage
Zwaluwe

75/176 25-02-1975

Provincie Noord-Brabant: aanleggen van een toegangsdam in de
noordoostelijke wegsloot van de Kruisstraat te Lage Zwaluwe

75/177 25-02-1975

Fa. C. Damen en Zn. te Langeweg en C. Wijtvliet te Wagenberg: verbreden
van de toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Oude Rijksweg Breda –

Moerdijk
75/178 25-02-1975

A.A. Maris te Zevenbergen: verbreden van de toegangsdam in de oostelijke
wegsloot van de Hamseweg

75/179 25-02-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 750 m. elektriciteitskabel in de
zuidelijke berm van de Wagenstraat, tussen de Wildestraat en de
Scheerbiesstraat en in de noordoostelijke berm van de Scheerbiesstraat

75/180 25-02-1975

W. Cornelissen te Langeweg: verbreden van de toegangsdam in de
noordelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

75/181 25-02-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van een koelwaterpersleiding in de
bestaande uitwateringsduiker onder de Centraleweg nabij het gemaal
Koeschans te Geertruiden-berg, het dempen van de uitwateringsvliet ter
plaatse over een lengte van ca. 70 m. en het dempen van ca. 15 m.
watergang voor de instroming van het gemaal Koeschans

75/182 25-02-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 950 m. elektriciteitskabel in de
zuidelijke en noordwestelijke berm van de Linieweg en de Bergweg te Stuivezand (gem. Made en Drimmelen) en het maken van een wegkruising in de
Linieweg

75/183 25-02-1975

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant: dempen van ca. 250 m. watergang
en het opnieuw graven en gedeeltelijk herprofileren van ca. 540 m.
watergang

75/184 11-03-1975

Rentmeester der Domeinen te Breda: dempen van ca. 7 m. sloot te
Zevenbergen

75/185 25-02-1975

Gemeente Zevenbergen: tijdelijk leggen van een hoofddrainagebuis t.b.v.
een drainagewaterlozing op het Zwanengat te Zevenbergen

75/186 11-03-1975

G.A. Korteweg te Zevenbergen: opruimen van een bestaande dam met duiker in de westelijke wegsloot van de Nieuweweg onder de gemeente Zevenbergen, het aanleggen van een nieuwe toegangsdam en het vernieuwen van
duiker in de toegangsdam in de oostelijke wegsloot langs de Hooge Zeedijk

75/186a 25-02-1975

Gemeente Terheijden: verwijderen van de bestaande duiker in de Vaarkantsevliet t.p.v. de Wagenstraat te Wagenberg, het maken van een duiker, bestaande uit waco-elementen en het maken van een rioolwateroverstort

75/187 11-03-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: maken van een kruising met de oostelijke,
langs de Bredeweg te Terheijden gelegen watergang t.b.v. het leggen van een
elektriciteitskabel

75/188 11-03-1975

Gebr. Wijne te Zevenbergen: verbreden van de bestaande toegangsdam in
de zuidelijke wegsloot van de Achterdijk te Zevenbergen

75/189 16-04-1975

Gebr. Pals te Lage Zwaluwe: verbreden van de bestaande toegangsdam

75/190 16-04-1975

A.J. van der Vorst te Wagenberg: verbreden van de bestaande toegangsdam

in de zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg
75/191 11-03-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: aanleggen van een toegangsdam in een
watergang te Made en Drimmelen

75/192 16-04-1975

NV Intergas te Oosterhout: het maken van een duikerkruising t.b.v. het
leggen van een stalen buisleiding in de berm van de Brandestraat te
Terheijden

75/193 16-04-1975

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West Brabant te Breda: maken van
een wegkruising in de Molenweg te Lage Zwaluwe

75/194 16-04-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 600 m. elektriciteitskabel in de
noordelijke en oostelijke berm van de Zonzeelscheweg te Hooge Zwaluwe

75/195 16-04-1975

Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabels en Versterkers te Amersfoort: leggen van ca. 350 m. telefoonkabel in de zuidelijke berm van de weg op de
Klaverpoldersedijk en het maken van twee wegkruisingen met die weg

75/196 06-05-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: tijdelijk lozen van bronneringswater op de
watergangen in het waterschap i.v.m. de aanleg van een koelwaterpersleiding tussen de Donge- en de Amercentrale

75/197 06-05-1975

H.L.A. de Wit te Zevenbergschenhoek: verbreden van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Derde Weg

75/198 16-07-1974

Gemeente Geertruidenberg: verplaatsen van de bestaande riooloverstort
aan de Strijenlaan en het aanleggen van 2 nieuwe riooloverstorten in het
uitbreidingsplan Noord

75/199 27-05-1975

NV Intergas te Oosterhout: maken van een watergangkruising en een
kruising met de oostelijke wegsloot van de Zeggeweg onder de gemeente
Made en Drimmelen

75/200 27-05-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 80 m. elektriciteitskabel in de
zuidelijke berm van de Ruitersvaartseweg onder de gemeente Terheijden

75/201 27-05-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: leggen van ca. 350 m. elektriciteitskabel in de
zuidelijke berm van de Tweede Weg in het voormalig waterschap Zonzeel,
het plaatsen van een sectiekast op de noordelijke berm van die weg en het
maken van een wegkruising

75/202 27-05-1975

Rentmeester der Domeinen te Breda: dempen van een sloot te Klundert

75/203 27-05-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: verwijderen van ca. 600 m. elektriciteitskabel
uit de noordoostelijke berm van de Nieuweweg in het voormalige
waterschap De Koekkoekpolder en het plaatsen van een transformatorkast in
de noordwestelijke berm van de weg op de Pelgrimsdijk

75/204 27-05-1975

Stichting Centraal Antenne Systeem Terheijden: leggen, hebben en onderhouden van 85 m. kabel in de gemeente Terheijden

75/205 27-05-1975

J. Buys te Wagenberg: aanleggen van een toegangsdam in een watergang te
Terheijden

75/206 27-05-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: vervangen van de aanwezige hoogspanningskabel over een lengte van ca. 800 m. te Zevenbergen vanaf de Achterdijk tot
aan het gemaal De Eendracht

75/207 12-08-1975

Gemeente Oosterhout: maken van diverse watergangkruisingen, aanbrengen van duikers in die kruisingen en het verleggen van ca. 250 m. watergang langs de Boedingseweg, vanaf de Lageweg in de richting van de
Proostensteeg

75/208 12-08-1975

Gebr. Burgers te Zevenbergschenhoek: verwijderen van een bestaande toegangsdam en het aanbrengen van een nieuwe

75/209 12-08-1975

Landinrichtingsdienst te Tilburg: plaatsen van een onderbemaling in de
noordwestelijke wegsloot van de Lange Dreef in het voormalige waterschap
De Nassaupolder c.a. t.b.v. het meten van drainageafvoeren

75/210 12-08-1975

Gemeente Made en Drimmelen: aanleggen, hebben en onderhouden van 2
lozingen van regenwaterop de watergangen in het waterschap i.v.m. de
reconstructie van de Haasdijk in de gemeente Made en Drimmelen

75/211 12-08-1975

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant: slopen van de duiker in de Blaakvliet, gelegen in de zuidelijke oprit van de Moerdijkbrug, het graven van ca.
1400 m. vervangende watergang aan de noordoostelijke zijde van de afrit,
aansluitend aan de duiker in de Ketelvliet, het ca. 35 m. verlengen van de
onder de rijbanen van Rijksweg 16 gelegen duiker in de Ketelvliet en het
aanleggen van 6 toegangsdammen

75/212 12-08-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: verbreden van de bestaande toegangsdam
naar het 150 K.V. verdeelstation aan de Centraleweg te Geertruidenberg

75/213 12-08-1975

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: maken van een kruising met de oostelijke en westelijke wegsloten aan de Vierendeelseweg en de Ruilverkavelingsweg, het maken van 2 watergangkruisingen en het maken van een kruising
met de westelijke wegsloot en de verharding van de Bosseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

75/214 17-09-1975

Gemeente Oosterhout: verlengen van de duiker onder de Heiligerweg nabij
de aansluiting aan de Industrieweg, het graven van ca. 600 m. wegsloot langs
de nieuw aan te leggen Weststadweg en het leggen van een duiker onder de
Heiligerweg

75/215 17-09-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: verwijderen van ca. 350 m. elektriciteitskabel
in de zuidelijke berm van de Noordseweg te Terheijden en het leggen van ca.
875 m. elektriciteitskabel in de zuidelijke berm van die weg

75/216 17-09-1975

De heren W. Smits, C. Damen en A. Dekkers te Wagenberg: het dempen van
ca. 35 m. scheidingssloot aan de Postweg te Wagenberg

75/217 17-09-1975

Gemeente Geertruidenberg: het hebben en onderhouden van een uitstroom-

kunstwerk in de Dongekade te Geertruidenberg t.b.v. de ontwatering van het
terrein van de scheepswerf Nederlof
75/218 21-10-1975

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 480 m. watergang,
het graven van ca. 470 m. vervangende watergang aan de noordwestelijke en
zuidwestelijke zijde van de te verlengen Oudeweg, het graven van ca. 370 m.
wegsloot aan de zuidwestelijke zijde van die weg, het leggen van een duiker
daarin en het aanleggen van 2 toegangsdammen

75/219 21-10-1975

P. Nuijten te Made: het leggen van ca. 20 m. betonbuizen in een watergang
aan de Bergseweg te Made t.b.v. de bouw van een wagenberging

75/220 21-10-1975

Gemeente Terheijden: het maken van een kruising met de Markdijk t.p.v. het
bestaande rioolpersgemaal in de gemeente Terheijden y.b.v. het leggen van
een rioolpersleiding

75/221 25-11-1975

PTT, telefoondistrict Breda: het leggen van ca. 900 m. telefoonkabel in de zuidelijke berm van de weg op de Zwaluwsedijk vanaf het gemaal Moerdijk tot
de Moerdijkbrug en het maken van een kruising met de Klaverpolderseweg

75/222 25-11-1975

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 190 m. gasleiding in de verharding en de berm van de Kerkstraat te Wagenberg en het verwijderen van ca.
70 m. gasleiding

75/223 25-11-1975

NV PNEM te Roosendaal: het maken van een duikerkruising in de toegangsdam vanaf de Hooge Zeedijk naar het bedrijf van de Gebrs. Van Laarhoven te
Zevenbergen i.v.m. het leggen van een laagspanningskabel t.b.v. het aansluiten van een aardappelkoelcel

75/224 25-11-1975

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van de sloten tussen percelen te Klundert

75/225 25-11-1975

J. Herman te Zevenbergen: het ca. 5 m. verlengen van de bestaande frontmuur in de noordelijke dijksloot van de Hooge Zeedijk i.v.m. het bouwen van
een garage aan de bestaande woning

75/226 25-11-1975

NV PNEM te Roosendaal: het leggen van ca. 15 m. elektriciteitskabel in de
noordwestelijke berm van de Langedreef in hetormalige waterschap De
Nassaupolder c.a. t.b.v. het aansluiten van een aldaar geplaatste onderbemaling, benodigd voor het bemalen van het aldaar gelegen drainageproefveld van de Cultuurtechnische Dienst te Tilburg

75/227 25-11-1975

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 875 m. elektriciteitskabel
in de zuidelijke berm van de Noordseweg t.b.v. het maken van een aansluiting van de aardappelkoelcel van de heer Vrolijk

75/228 25-11-1975

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 300m. dijksloot te
Klundert

75/231 25-11-1975

P.J. van de Berg te Vught: het aanleggen van een toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Landekensweg te Zevenbergen

75/232 25-11-1975

NV Waterleidingmaatschappij Noordwest-Brabant te Breda: het tijdelijk lozen
van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het maken
van een spoorwegkruising op het Industrieterrein Weststad

76/234 13-01-1976

Gemeente Zevenbergen: het dempen en graven van watergangen, het
bouwen van een waterinlaatwerk met pompinstallatie, het maken van een
bodemval, het bouwen van een wateruitlaatconstructie op het Zwanengat,
het bouwen van een riooloverstort met uitmondingsconstructie op het
Zwanengat en het aanbrengen van 2 uitmondingen van het drainagesysteem
in het talud van het Zwanengat

76/235 13-01-1976

Aannemings- en Handelsmaatschappij Schapers & Zn. BV te Raamsdonk: het
tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m.
het leggen van 2 duikers t.p.v. de Bergseweg en de Heulweg in het voormalige waterschap De Emiliapolder

76/236 13-01-1976

Gemeente Terheijden: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het leggen van een duiker in de Vaarkantsevliet, ter plaatse van de Wagenstraat te Wagenberg

76/237 13-01-1976

B. Kuijpers te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Wilgenweg te Hooge Zwaluwe

76/238 13-01-1976

Gemeente Made en Drimmelen: het dempen van ca. 60 m. sloot in de Akkerstraat te Made, tussen de Burgemeester Van Campenhoutstraat en de Prinsenpolderstraat

76/239 13-01-1976

Gemeente Made en Drimmelen: het dempen van ca. 50 m. sloot in het oostelijke deel van de Akkerstraat te Made, tussen de Burgemeester Van Campenhoutstraat en de Hofstedestraat

76/240 13-01-1976

J.A. Kapitein te Langeweg: het ca. 14 m. verlengen van de bestaande frontmuur in de zuidelijke dijksloot van de Zuiddijk te Langeweg

76/241 13-01-1976

De heren C.A.M. van Stokkom en B. Mekes te Drimmelen: het maken van een
kruising met de zuidelijke dijksloot van de Standhazensedijk i.v.m. het leggen
van een buisleiding t.b.v. de aansluiting op het waterleidingnet van enkele
panden aan de Bergsepolder

76/242 17-02-1976

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 200 m. scheidingssloot in de Nassaupolder te Klundert

76/243 17-02-1976

P.H.J. Reniers te Wagenberg: het dempen van ca. 150 m. sloot in de KlaverPolder

76/244 22-03-1976

C. van Gils te Langeweg: het dempen van ca. 28 m. dijksloot t.p.v. het pand
Zuiddijk 5 te Langeweg t.b.v. het aanleggen van een gierkelder in die sloot en
het maken van een meststortplaats

76/245 17-02-1976

Aannemings- en Handelsmaatschappij Schapers & Zn. BV te Raamsdonksveer:
het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap
i.v.m. het maken van een viaduct onder de aan te leggen spoorbaan in het

voormalige waterschap De Houtse Polders
76/246 17-02-1976

Fa. A.G. Kavelaars & Zn. te Zevenbergschenhoek: het vernieuwen van de
bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Landekensweg

76/247 17-02-1976

Handelskwekerij De Zwaluw (dhr. J. Thijsse)te Lage Zwaluwe: het bestraten
van ca. 40 m2 wegberm van de Zonzeelseweg te Hooge Zwaluwe t.b.v. een
uitrit

76/248 17-02-1976

J. van Es te Wagenberg: het 2 m. verbreden van de bestaande toegangsdam
in de zuidelijke wegsloot van de oude rijksweg Moerdijk – Breda en het dieper leggen van de aanwezige buizen in die dam

76/249 06-04-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda en de NV Waterleidingmaatschappij Zuid-West-Nederland te Goes: het maken van 19
watergangkruisingen in de Royale Polder en de Nassaupolder en het maken
van 4 wegkruisingen

76/250 06-04-1976

Gebr. Wijne te Zevenbergschenhoek: het ca. 5 m. verbreden en vernieuwen
van de bestaande toegangsdam in de Reevliet

76/251 06-04-1976

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het kruisen van de zuidelijke dijksloot
van de Hoornhilsedijk ten westen van het kerkhof te Hooge Zwaluwe en het
kruisen van een duiker in de Zoutendijk

76/252 06-04-1976

J.L. Kamp te Terheijden: het dempen van ca. 10 m. scheidingssloot te
Terheijden

76/253 06-04-1976

J.A. Kapitein te Langeweg: het bouwen van een garage met kippenhok naast
het pand Zuiddijk 18 te Langeweg

76/254 06-04-1976

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 250 m. watergang
van de Kil te Lage Zwaluwe t.p.v. de Pootwegse Dreef, het leggen van een
riolering in die watergang en het leggen van een riolering in de Plasstraat te
Lage Zwaluwe

76/255 06-04-1976

Gemeente Oosterhout: het graven van ca. 900 m. vervangende bermsloot
i.v.m. de aanleg van een gedeelte van de provinciale weg Made – Kaatsheuvel aan de zuidzijde van het Industrieterrein Weststad, tussen het Wilhelminakanaal en de Vrachelsestraat, en het leggen van een duiker onder de Weststadweg t.b.v. de waterbeheersing

76/256 06-04-1976

J. Keller te Lage Zwaluwe: het 3 m. verbreden van de toegangsdam, gelegen
aan de noordoostelijke zijde van de Groenendijk

76/257 06-04-1976

Gemeente Zevenbergen: het aanleggen van twee toegangsdammen in een
scheidingssloot te Zevenbergen

76/258 06-04-1976

A. Wedemeier te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 16 m. dijksloot
aan de zuidoostelijke zijde van de Achterdijk te Zevenbergschenhoek t.b.v. de
bouw van een garage bij Achterdijk 26

76/259 06-04-1976

Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het lozen van
water op de watergangen in het waterschap t.b.v. het ontwateren van de in
de gemeente Terheijden aan de noordzijde van het Markkanaal gelegen
zanddepots

76/260 06-05-1976

A.A.M. Francois te Zevenbergschenhoek: het 4 m. verbreden van een
bestaande toegangsdam naar het erf van zijn boerderij

76/261 06-05-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het lozen van
bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het leggen van
twee watertransportleidingen in de Royale Polder en de Nassaupolder c.a.

76/262 06-05-1976

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van 2 elektriciteitskabels over het
Zwanengat te Zevenbergen t.p.v. de toegangsbrug naar het plan Bosselaar

76/263 06-05-1976

P.C. Vermeulen te Made: dempen van een scheidingssloot te Made

76/264 06-05-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 100 m. waterleidingbuis in de noordelijke en westelijke berm van de Munnikenhof te Terheijden i.v.m. de bouw van een veestal voor dhr. H. Lievens

76/265 08-06-1976

Gemeente Terheijden: het maken van een riooloverstort in de oostelijke
wegsloot van de Vogelstraat te Wagenberg t.b.v. de aanleg van een gemeentelijke riolering

76/265a 08-06-1976

Gemeente Terheijden: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. de aanleg van riolering in de Schansstraat te
Terheijden en de Vogelstraat te Wagenberg

76/266 08-06-1976

Gemeente Terheijden: het maken van een riooloverstort in Bergen te Terheijden t.b.v. het leggen van een gemeentelijke riolering

76/266a 08-06-1976

Gemeente Terheijden: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. de aanleg van riolering in Bergen te Terheijden

76/267 08-06-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de weg op de Hooge Zeedijk t.b.v. het maken van een aansluiting voor het pand Hooge Zeedijk 15

76/268 08-06-1976

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van 2 watergangkruisingen t.b.v.
het leggen van een elektriciteitskabel vanaf de Industrieweg te Zevenbergen
naar de Achterdijk

76/269 08-06-1976

J.A. Tabak te Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 16 m. van de Kil te Lage Zwaluwe t.b.v. de verbouwing van het pand Loonsedijk 35

76/270 08-06-1976

H. van Haperen te Terheijden: het maken van een wegkruising t.p.v. het pand
Munnikenhof 1 te Terheijden i.v.m. het leggen van een beregeningsbuisleiding t.b.v. dat perceel

76/271 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van

ca. 500 m. waterleidingbuis in de noordwestelijke berm van de Klaverpolderseweg te Moerdijk i.v.m. de reconstructie van deze weg in het kader van de
Ruilverkaveling Zonzeel
76/272 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 160 m. waterleidingbuis in de noordoostelijke berm van de Pootweg
te Zevenbergen, het leggen van ca. 160m. waterleidingbuis in de zuidwestelijke berm van die weg en het maken van een wegkruising in die weg i.v.m. de
reconstructie van die weg in het kader van de ruilverkaveling

76/273 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 1500 m. waterleidingbuis in de westelijke en oostelijke berm van de
Noordseweg te Terheijden, het leggen van ca. 1500 m. waterleidingbuis in de
zuidelijke en westelijke berm van die weg en het maken van een wegkruising
in die weg i.v.m. de reconstructie van die weg in het kader van de ruilverkaveling

76/274 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 1100 m. waterleidingbuis in de westelijke en oostelijke berm van de
Nieuweweg en de Arenbergse Singeldijk te Zevenbergen, het leggen van ca.
1200 m. waterleidingbuis in de bermen van die wegen en het maken van drie
wegkruisingen in die wegen i.v.m. de reconstructie van die wegen in het
kader van de ruilverkaveling

76/275 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 650 m. waterleidingbuis in de oostelijke berm van de Wildestraat te
Wagenberg, het leggen van ca. 650 m. waterleidingbuis in de zuidelijke berm
van die weg en het maken van een duikerkruising i.v.m. de reconstructie van
die weg in het kader van de ruilverkaveling

76/276 24-08-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 700 m. waterleidingbuis in de oostelijke berm van de Scheerbiesstraat
te Wagenberg en het leggen van ca. 650 m. waterleidingbuis in de westelijke
berm van die weg i.v.m. de reconstructie van die weg in het kader van de
ruilverkaveling

76/277 24-08-1976

Rentmeester der Domeinen te Breda: het aanleggen van een toegangsdam in
de oostelijke dijksloot van de Arenbergse Singeldijk

76/278 24-08-1976

J.W. van der Stee te Langeweg: vernieuwen van de bestaande toegangsdam
in de westelijke wegsloot van de Hamseweg t.b.v. het maken van een toegang tot een te bouwen aardappelloods

76/279 24-08-1976

Gemeente Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in een scheidingssloot te Zevenbergen i.v.m. de realisering van het plan Bosselaar

76/280 24-08-1976

Rijkswaterstaat, Directie Bruggen te Voorburg: het slopen van het bestaande
viaduct over de weg op de Zwaluwsedijk t.p.v. Rijksweg 16 en het vernieuwen
en verbreden van dit viaduct

76/281 24-08-1976

Stichting Huize ’t Gruytveld te Terheijden: het dempen van ca. 125 m. scheidingssloot bij het terrein van de stichting

76/282 24-08-1976

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het verwijderen van ca. 120 m. elektriciteitskabel uit de noordelijke berm van de weg op de Zwaluwsedijk t.p.v. het viaduct in Rijksweg 16 en het verwijderen van kabels t.p.v. twee wegkruisingen

76/283 24-08-1976

G. Verbraak te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een toegangsdam in de
westelijke wegsloot van de Reeweg

76/284 24-08-1976

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van twee wegkruisingen, een
brugduikerkruising en een wegkruising met de Zonzeelseweg en het leggen
van ca. 400 m. elektriciteitskabel in de noordelijke berm van de Molenweg
(Bosseweg) te Lage Zwaluwe

76/285 24-08-1976

Gemeente Geertruidenberg: het onttrekken van water uit de watergangen,
gelegen in het waterschap, t.b.v. het verversen en op peil brengen van de
vestinggrachten

76/286 28-09-1976

Rentmeester der Domeinen te Breda: het 4 m. verbreden van een bestaande
toegangsdam in de zuidwestelijke wegsloot van de Lange Dreef in het voormalige waterschap De Nassaupolder

76/287 28-09-1976

A.A.G. van Schendel te Wagenberg: het vernieuwen van een bestaande toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Zoutendijk te Hooge Zwaluwe

76/288 28-09-1976

Gebrs. Van Gils te Wagenberg: het verbreden van een bestaande toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Domineseweg te Hooge Zwaluwe

76/289 28-09-1976

G. Damen te Terheijden: het 2 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

76/290 28-09-1976

C. Flipsen te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Zanddijk te Made i.v.m. de bouw van een varkensfokkerij met woonhuis

76/291 28-09-1976

C.A. Timmers te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 15 m. dijksloot
aan de westzijde van de Pelgrimsdijk t.p.v. het pand Pelgrimsdijk 1 i.v.m.
optredende scheuren in de gevels van dat pand

76/292 28-09-1976

Rentmeester der Domeinen te Breda: het ca. 15 m. verleggen van een bestaande toegangsdam met duiker, in de sloot aan de westzijde van de Plasstraat te Lage Zwaluwe

76/293 28-09-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de uitwateringsduiker van het gemaal Den Biggelaar in de
Allenweg te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een watertransportleiding
naar het plan Bosselaar

76/294 28-09-1976

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het plaatsen van 14 lichtmasten in de
noordoostelijke berm van de Bosseweg te Lage Zwaluwe i.v.m. de aanleg van
een rijwielpad van Hooge naar Lage Zwaluwe

76/295 28-09-1976

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van een scheidingssloot te

Klundert
76/296 28-09-1976

Gemeente Zevenbergen: het maken van een kruising met de uitwateringsduiker van het gemaal Den Biggelaar te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een
rioolpersleiding naar het plan Bosselaar, het leggen van een pvc-zinker onder
de nieuw gegraven watergang tussen het plan Bosselaar en het zwembad en
het omleggen van ca. 200 m. watergang aan de westzijde van het plan Bosselaar, aansluitend op de noordelijke spoorsloot i.v.m. een geprojecteerde
ijsbaan tussen het plan Bosselaar en de spoorbaan

76/297 28-09-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 450 m. waterleidingbuis in de westelijke berm van de weg op de
Streeplandsedijk te Zevenbergschenhoek, het leggen van ca. 450 m. vervangende waterleidingbuis in die wegberm i.v.m. de reconstructie van die
weg in het kader van de ruilverkaveling Zonzeel en het maken van een wegkruising

76/298 02-11-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 600 m. waterleidingbuis in de zuidelijke en westelijke berm van de
Hokkenberg en de Noordseweg te Langeweg, het leggen van ca. 600 m. vervangende waterleidingbuis in die wegen i.v.m. de reconstructie van die
wegen in het kader van de ruilverkaveling Zonzeel en het maken van een
wegkruising

76/300 02-11-1976

Gemeente Terheijden: het ca. 120 m. verlengen van een bestaande duiker in
de Raadhuisstraat te Terheijden en het dempen van een aantal sloten

76/301 02-11-1976

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een duikerkruising in de toegangsdam vanaf de Langeweg naar het bedrijf van de heer J.J. Molengraaff te
Langeweg t.b.v. het leggen van een elektriciteitskabel

76/302 02-11-1976

P. Corstiaensen te Langeweg: het aanleggen van een tweede toegangsdam in
de zuidelijke wegsloot van de Noordseweg te Terheijden

76/303 02-11-1976

Th.J.M. van der Made te Zevenbergschenhoek: het dempen van een gedeelte
(30 m.) van de zuidelijke dijksloot van de Lapdijk te Zevenbergen

76/304 02-11-1976

A.A.M. Francois te Zevenbergschenhoek: het 2 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Landekensweg

76/305 02-11-1976

G. van Oorschot te Made: het maken van een loopbrug over de watergang
nabij het pand Sluizenweg 60 te Made

76/306 02-11-1976

A.W.J. van der Made te Langeweg: het dempen van ca. 25 m. scheidingssloot

76/307 02-11-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een watergangkruising met de Bossevliet in het bestemmingsplan Zegge II te
Terheijden t.b.v. de watervoorziening voor Huize ’t Gruytveld

76/308 07-12-1976

DSM Transportmaatschappij BV te Beek (L.): het verwijderen van het aanwezig afsluiterstation van de 8” Naphtaleiding uit de noordelijke berm van de
Derdeweg in de Zonzeelsche Polder, het leggen van ca. 60 m. buisleiding in

die weg en het maken van een kruising met de Zwaluwse Pootweg t.p.v. de
Derdeweg i.v.m. de reconstructie van die weg in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel
76/309 07-12-1976

Gemeente Klundert: het graven van ca. 90 m. scheidingssloot te Klundert,
het aanleggen van een dam met duiker in die sloot en het aanleggen van een
vaste dam in de wegsloot van de Julianastraat i.v.m. de realisering van het
bestemmingsplan De Onrust te Moerdijk

76/310 07-12-1976

Industrie- en Havenschap Moerdijk te Moerdijk: het graven van ca. 65 m.
grenssloot te Klundert en het aanleggen van een toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Jan Willem Frisostraat te Moerdijk

76/311 07-12-1976

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 110 m. waterleidingsbuis in de noordelijke berm van de Witteweg te Terheijden t.b.v. een te bouwen veestal

76/312 07-12-1976

C.J.P. Nollen te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 50 m. watergang,
gelegen aan de westzijde van de oprit in de Olafstraat te Zevenbergschenhoek

77/313 13-01-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de noordoostelijke wegsloot van de Hazeldonksezandweg te Zevenbergen i.v.m. het
leggen van een elektriciteitskabel

77/314 13-01-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 130 m. elektriciteitskabel
in de oostelijke berm van de Molenweg te Zevenbergen t.b.v. het maken van
een aansluiting voor het in aanbouw zijnde bedrijf van P.M. Bossers te Zevenbergen

77/316 13-01-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van 5 watergangkruisingen in de
Koekkoekpolder te Zevenbergschenhoek en het maken van 2 duikerkruisingen i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel vanaf het Industrieterrein
Moerdijk naar de Zuivelfabriek te Zevenbergschenhoek

77/317 13-01-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het ca. 10 m. verleggen van een bestaande
dam met duiker in de watergang, gelegen op het terrein van de Amercentrale

77/318 13-01-1977

Florie en Van den Heuvel BV te Nieuwegein: het aanleggen van een toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Centraleweg te Geertruidenberg
t.b.v. een opslagterrein en het dempen van ca. 110 m. scheidingssloot

77/319 13-01-1977

C. Segeren te Made: het aanleggen van een 10 m. brede toegangsdam in een
watergang in de gemeente Made en Drimmelen

77/320 13-01-1977

S. Brenders te Made: het dempen van ca. 180 m. scheidingssloot in de gemeente Made en Drimmelen

77/322 16-02-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van 2 scheidingssloten in
de Blokpolder te Klundert en het 3 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke dijksloot van de Lapdijk in de Nassaupolder
te Klundert

77/323 16-02-1977

J. Havermans te Den Hout: het verleggen van een bestaande toegangsdam
in de noordwestelijke wegsloot van de Witteweg te Terheijden

77/324 16-02-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 125 m. elektriciteitskabel
in de noordoostelijke berm van de Witteweg te Terheijden i.v.m. het maken
van een aansluiting voor een te bouwen ligboxenstal voor dhr. J. Havermans
te Den Hout

77/325 16-02-1977

Gebrs. J.H. en C. Burgers te Zevenbergschenhoek: het dempen van watergangen te Zevenbergen

77/326 16-02-1977

M. de Reijer te Zevenbergschenhoek: het verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Landekensweg te Zevenbergschenhoek

77/327 16-02-1977

Gebrs. Segeren te Made: het aanleggen van een dam in een scheidingssloot
te Made

77/328 16-02-1977

W.A. van Bakel te Made: het aanleggen van een 6 m. brede toegangsdam in
de oostelijke wegsloot van de Geraniumstraat te Made en het aanbrengen
van een beplanting op een afstand van 2 m. uit de boveninsteek van die sloot
i.v.m. het bouwen van een woonhuis met schuur

77/329 15-03-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het aanleggen van een toegangsdam in
de noordwestelijke wegsloot van de Molenweg te Lage Zwaluwe

77/330 15-03-1977

B. Segeren te Wagenberg: het verbeteren van een bestaande toegangsdam in
de noordwestelijke wegsloot van de Ruitersvaartseweg te Wagenberg

77/331 15-03-1977

H. Lievens te Terheijden: het 3 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Schimmelseweg te Terheijden

77/332 15-03-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
7 watergangkruisingen in de Royale Polder en de Zonzeelsche Polder en het
maken van een kruising met de Zonzeelseweg i.v.m. het leggen van een
watertransportleiding vanaf Lage Zwaluwe naar Hooge Zwaluwe in het gebied ten zuiden van de Horenhilsedijk

77/333 15-03-1977

F. Verhoef te Den Hout: het aanleggen van een dam in een scheidingssloot
In de gemeente Oosterhout

77/334 15-03-1977

M. Segeren te Made: het dempen van de zuidelijke kadedijksloot aan de
Ruilverkavelingsweg in de gemeente Made en Drimmelen

77/335 15-03-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 760 m. watertransportleiding in de zuidoostelijke berm van de Houtse
Steeg in de Houtse Polders en het maken van een kruising met die weg

77/336 15-03-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de Witteweg
te Terheijden i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel naar de te bouwen
ligboxenstal voor dhr. J. Havermans, Witteweg 2 te Den Hout

77/337 15-03-1977

BV Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel te Tilburg: het lozen van
bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. uit te voeren
werkzaamheden aan een hoogspanningsmastop het terrein nabij de Amercentrale te Geertruidenberg

77/338 15-03-1977

Korteweg Bouw- en Aannemingsmaatschappij BV te Breda: het lozen van
bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het bouwen
van een waterzuiveringsbedrijf aan de Koekoekendijk te Zevenbergen

77/339 15-03-1977

J.M. Rasenberg te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een toegangsdam in
een sloot te Hooge Zwaluwe

77/340 26-04-1977

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 230 m. gasleiding in de zuidelijke berm van de verbindingsweg tussen de Withuisstraat en de Lageweg in
Hofstad te Wagenberg

77/341 26-04-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de weg op de Hooge Zeedijk en het maken van een kruising
met de zuidwestelijke dijksloot van de Hooge Zeedijk i.v.m. het leggen van
een pvc-watertransportleiding

77/342 26-04-1977

J.W. van der Stee te Langeweg: het aanleggen van een toegangsdam in de
westelijke wegsloot van de Hamseweg t.b.v. een te bouwen woning

77/343 26-04-1977

M.A. Donken te Langeweg: het aanleggen van een toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Pootweg te Zevenbergen

77/344 26-04-1977

Gemeente Terheijden: het dempen van ca. 2200 m. scheidingssloten en een
gedeelte hoofdwatergang, het graven van een waterpartij en het in verbinding brengen daarvan met de Bossevliet, het verplaatsen van de nabij de
kleuterschool aanwezige overstort i.v.m. het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Zegge II, fase 3, en het lozen van bronneringswater op de
watergangen in het waterschap i.v.m. het aanleggen van riolering in dat
bestemmingsplan

77/345 26-04-1977

J. van Dongen te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een 5 m. brede toegangsdam in een watergang in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

77/346 26-04-1977

C. de Deugd te Zevenbergen: het leggen van een veebrug over een watergang
te Zevenbergen

77/347 26-04-1977

M. Buijs te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 15 m. dijksloot aan de
noordwestelijke zijde van de Bredasedijk te Zevenbergen

77/348 26-04-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een transformatorkast op de
oostelijke berm van de Wildestraat te Terheijden

77/349 26-04-1977

W. Machielse te Made: het aanleggen van twee toegangsdammen in scheidingssloten in de gemeente Made en Drimmelen

77/350 26-04-1977

Gemeente Zevenbergen: het plaatsen van 15 lichtmasten

77/351 24-05-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van de in de Nassaupolder
gelegen wiel, grenzende aan het erf van de heer J.P. Bastiaansen, Arenbergse
Singeldijk 1 te Klundert

77/352 24-05-1977

Gemeente Klundert: het aanleggen van een ontsluitingsdam in een watergang te Klundert

77/353 24-05-1977

G. Verhoef te Wagenberg: het dempen van een scheidingssloot te Hooge en
Lage Zwaluwe

77/354 24-05-1977

Chr. Peeters te Terheijden: het vernieuwen van een bestaande toegangsdam
in de westelijke wegsloot van de Domineseweg te Hooge en Lage Zwaluwe

77/355 24-05-1977

C.C. de Rond te Lage Zwaluwe: het 4 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de westelijke wegsloot van de weg in de Harmoniepolder te
Hooge en Lage Zwaluwe

77/356 24-05-1977

A.G.M. Knipscheer te Den Hout: het aanleggen van een 12 m. brede toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Klaverpolderseweg te Moerdijk
t.b.v. een te bouwen boerderij

77/357 24-05-1977

H. Bakker te Streefkerk: het aanbrengen van 37 m. houten beschoeiing in een
watergang i.v.m. de bouw van 4 woningen aan de Spoorstraat te Hooge
Zwaluwe

77/359 24-05-1977

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 350 en 400 m. dijksloot aan de noord- en zuidzijde van de Dirk de Botsdijk t.p.v. de Flierstraat te
Lage Zwaluwe, het dempen van ca. 100 m. scheidingssloot in de Brugdam te
Lage Zwaluwe, het maken van een watergangkruising (duikerkruising) in de
Groenendijk en het dempen van ca. 180 m. van de zuidelijke wegsloot vanaf
de bebouwde kom, het dempen van de westelijke dijksloot van de Loonsedijk
over een lengte van ca. 450 m., het dempen van ca. 50 m. dijksloot aan de
noordzijde van de Horenhilsedijk t.p.v. de Gaete en het maken van 8 riooloverstorten i.v.m. het aanleggen van een gemeentelijke riolering

77/360 24-05-1977

P.W. Zwijgers te Hooge Zwaluwe: het aanbrengen van ca. 10 m. betonplaten
op de oostelijke berm van de weg in de Harmoniepolder

77/361 02-08-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het 6 m. verbreden van een bestaande
toegangsdam in de oostelijke dijksloot van de Koekkoekendijk te Klundert

77/362 02-08-1977

J. Oomen te Terheijden: het 5 m. verbreden van de bestaande inrit in de zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg

77/363 02-08-1977

G. van de Rijt van Gorp BV te Wagenberg: het 6 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidelijke wegsloot van de Thijssenweg te
Wagenberg

77/364 02-08-1977

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen te Roosendaal: het leggen van ca. 500 m. pvc-gasleiding in de noordwestelijke berm
van de Voogdeweg te Zevenbergen en het maken van een duikerkruising

77/365 02-08-1977

A.J. Lucas te Lage Zwaluwe: het verbreden van een bestaande toegangsdam
in de zuidoostelijke wegsloot van de 5e weg in de Zonzeelse Polder en het
verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidoostelijke wegsloot van
de Zwaluwse Pootweg

77/366 30-08-1977

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling van het blok Zonzeel te Zevenbergen: het maken van een kruising met de weg op de Zwaluwsedijk ter
plaatse van het gemaal Moerdijk i.v.m. het leggen van een gewapend betonnen persleiding

77/367 30-08-1977

H. van Haperen te Terheijden: het dempen van sloten in Terheijden

77/368 30-08-1977

Chr. Peeters te Terheijden: het dempen van ca. 175 m. scheidingssloot te
Terheijden

77/369 30-08-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van een sloot te Hooge en
Lage Zwaluwe

77/370 30-08-1977

Gemeente Terheijden: het plaatsen van 2 lichtmasten in de noordwestelijke
berm van de Scheerbiesstraat te Terheijden

77/371 02-08-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de noordwestelijke wegsloot van de weg Roode Vaart – Moerdijk i.v.m. het leggen van
een kabel

77/372 02-08-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 850 m. elektriciteitskabel
in de noordoostelijke en noordwestelijke berm van de Hokkenbergseweg te
Terheijden, het maken van 2 wegkruisingen en het maken van een kruising
met de noordwestelijke wegsloot van de Hokkenbergseweg

77/373 02-08-1977

J. Leijs te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 20 m. scheidingssloot,
gelegen achter het pand Parallelweg 1 te Zevenbergschenhoek

77/374 30-08-1977

K. Middelkoop te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 40 m. sloot, gelegen achter het pand Driehoefijzersstraat 22 te Zevenbergschenhoek

77/375 30-08-1977

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het leggen van een hoofdkabel in de
zuidelijke berm van de weg op de Zwaluwsedijk vanaf ca. 200 m. ten westen
van het gemaal Moerdijk tot aan het Schuddebeurswegje en in de noordoostelijke berm van de Molenweg (Bosseweg) te Lage Zwaluwe ten behoeve van
de aanleg van een centrale antenne in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

77/376 04-10-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het verleggen
en vernieuwen van ca. 200 m. pvc-waterleidingbuis in de oostelijke en westelijke berm van de weg op de Pelgrimsdijk, gelegen tussen de Achterdijk en de
boerderij van dhr. G. Akkermans, het maken van 3 wegkruisingen in die weg
en het maken van een duikerkruising

77/377 30-08-1977

Ir. D.W. Querido te Terheijden: het maken van een kruising met de weg in het
Munnikenhof te Terheijden t.p.v. het pand Munnikenhof 4

77/378 04-10-1977

G. van de Luitgaarden te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 20 m. watergang achter het pand Achterdijk 36 te Zevenbergschenhoek

77/379 04-10-1977

Aannemersbedrijf P. Feskens en Zn BV te Etten-Leur: het lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap tijdens het leggen van een
watertransportleiding van Hooge naar Lage Zwaluwe

77/380 04-10-1977

Gemeente Made en Drimmelen: het bouwen van een voetgangersbrug over
de Brede Vaart te Drimmelen, ter hoogte van de Amalia van Solmsstraat
i.v.m. de aanleg van een wandelpad vanaf die straat naar de Herengracht

77/381 30-08-1977

Aannemersbedrijf Stevens BV te Terheijden: het aanleggen van een toegangsdam in de zuidelijke wegsloot van de weg in het Munnikenhof te
Terheijden

77/382 08-11-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 380 m. pvc-waterleidingbuis in de noordwestelijke berm van de zandkuil
te Wagenberg

77/383 08-11-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 200 m. pvc-waterleidingbuis in de noordwestelijke berm van de 2e Weg in
de Zonzeelse Polder

77/384 08-11-1997

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 40 m. pvc-waterleidingbuis in de noordelijke en oostelijke berm van de
Zonzeelseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en het maken van 2
wegkruisingen in die weg

77/385 08-11-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 225 m. pvc-waterleidingbuis in de noordoostelijke berm van de Reeweg te
Zevenbergen en het maken van een wegkruising in die weg

77/386 08-11-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 1700 m. pvc-waterleidingbuis in de noordelijke berm van de Schuivenoordseweg te Terheijden, het maken van 2 wegkruisingen in die weg en het
maken van 3 duikerkruisingen in die weg

77/387 08-11-1977

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 670 m. gastransportleiding in
de zuidelijke berm van de Munnikenhof te Terheijden en het maken van een
wegkruising in die weg

77/388 08-11-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 400 m. pvc-waterleidingbuis in de noordelijke en westelijke berm van de
Klaverpolderseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe en het maken
van een wegkruising in die weg

77/389 08-11-1977

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 15 m. sloot te
Hooge en Lage Zwaluwe

77/390 08-11-1977

Fa. Cavelaars te Zevenbergschenhoek: het vernieuwen van een bestaande
toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Landekensweg te Zevenbergschenhoek

77/392 08-11-1977

NV PNEM te Roosendaal: het maken van een duikerkruising in een toegangsdam i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel naar het tuincentrum van
dhr. J. Koppens

77/393 08-11-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 750 m. elektriciteitskabel
in de oostelijke en noordwestelijke berm van de Nieuweweg te Klundert en
Zevenbergen, het leggen van ca. 100 m. elektriciteitskabel in de noordelijke
berm van de Pootweg te Zevenbergen en het maken van 2 wegkruisingen in
de Nieuweweg

77/394 08-11-1977

A.J. Beljaars te Lage Zwaluwe: het 2 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Landekensweg te Zevenbergschenhoek

77/395 04-10-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de noordwestelijke dijksloot van de Dirk de Botsdijk te Lage
Zwaluwe en het maken van een kruising met de zuidwestelijke dijksloot van
de Ewoudsdam te Zevenbergschenhoek i.v.m. het leggen van twee elektriciteitskabels t.b.v. de kathodische bescherming van de gelegde stalen watertransportleidingen

77/396 06-12-1977

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het verleggen van ca. 75 m.
wegsloot aan de noordzijde van de provinciale weg Zevenbergen – Driehoefijzers t.p.v. de kruising met de Hamseweg te Langeweg

77/397 06-12-1977

Gemeente Made en Drimmelen: het dempen van zes slootgedeelten in de
Geraniumstraat te Made i.v.m. het leggen van riolering en de reconstructie
van die straat

77/398 06-12-1977

Staatsbosbeheer (landinrichting in de provincie Noord-Brabant) te Tilburg:
het in de oorspronkelijke toestand ontgraven van de grachten, behorende bij
de Linies van den Hout te Made en het leggen van 3 duikers t.b.v. de waterbeheersing in die grachten

77/399 06-12-1977

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 900 m. pvc-waterleidingbuis in de noordwestelijke berm van de 3e Weg in
de Zonzeelse Polder en het maken van een wegkruising in die weg

77/400 06-12-1977

Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord – Werkendam BV te Werkendam:
het maken van 4 watergangkruisingen i.v.m. het leggen van een tijdelijke
zandpersleiding met daarbij behorende tussenstations vanaf de rivier de
Amer naar het Industrieterrein Weststad in de Houtse Polder en het onttrekken van koelwater aan de watergangen in het waterschap t.b.v. die tussenstations

77/401 06-12-1977

Gemeente Geertruidenberg: het lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. het aanleggen van riolering in het bestemmingsplan Noord II te Geertruidenberg

77/402 06-12-1977

Gemeente Geertruidenberg: het dempen van ca. 3300 m. scheidingssloot in
de Slikpolder te Geertruidenberg en het graven van ca. 450 m. watergang

(toekomstige dijksloot) in die polder
77/403 06-12-1977

Mevr. C. Kanters – Bogers te Terheijden: het dempen van ca. 9 m. scheidingsSloot achter het pand Lageweg 32 te Terheijden

77/404 06-12-1977

L. Verschuren te Wagenberg: het dempen van ca. 40 m. afwateringssloot, gelegen aan de westelijke zijde van het pand Kievitstraat 25 te Wagenberg en
dienende voor de ontwatering van de Linieweg aldaar

77/405 06-12-1977

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 900 m. elektriciteitskabel
in de noordwestelijke en noordoostelijke berm van de Klaverpolderseweg te
Moerdijk, het maken van 2 wegkruisingen en het plaatsen van een transformatorkast in het tracé van de noordwestelijke wegsloot van de Klaverpolderseweg

77/406 06-12-1977

J.J. Haasbeek te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 20 m. Reevliet in
de Zonzeelse Polder t.p.v. het pand Bloemendaalse Zeedijk 40 te Zevenbergschenhoek

78/407 10-01-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het verleggen van ca. 250 m. watergang in de
gemeente Made en Drimmelen i.v.m. het bouwen van een koeltoren en pompenhuis t.b.v. de Amercentrale te Geertruidenberg

78/408 10-01-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
6 watergangkruisingen in de Nassaupolder en de Koekoekpolder i.v.m. het
leggen van 2 watertransportbuizen t.b.v. het aansluiten van het pompstation
aan de Koekoekendijk te Zevenbergen aan de reeds aanwezige watertransportleiding in de Nassaupolder

78/409 10-01-1978

Rentmeester der Domeinen te Breda: het aanleggen van een toegangsdam in
de zuidelijke wegsloot van de Krukweg te Klundert

78/410 10-01-1978

Fa. A.G. Cavelaars te Zevenbergschenhoek: het 3 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Landekensweg

78/411 10-01-1978

Florie en Van den Heuvel BV te Nieuwegein: het aanleggen van een toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Centraleweg te Geertruidenberg

78/412 10-01-1978

W.J.C. Vermeulen te Made: het dempen van ca. 90 m. watergang te Made

78/413 10-01-1978

Fam. Gelens te Langeweg: het aanleggen van een toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Markweg in de gemeente Terheijden

78/414 10-01-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 40 m. elektriciteitskabel in
de noordoostelijke berm van de Krukweg in de Nassaupolder en het maken
van een kruising met de noordoostelijke wegsloot van de Krukweg

78/415 14-02-1978

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 100 m. sloot te
Hooge en Lage Zwaluwe

78/416 14-02-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van

14 watergangkruisingen en het maken van 3 wegkruisingen i.v.m. de aanleg
van een telecommunicatiekabel vanaf de Roode Vaart naar de Dirk de Botsdijk
78/417 14-02-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van watergangkruising i.v.m. het
leggen van een elektriciteitskabel naar het in aanbouw zijnde kleedlokaal aan
de Pastoor Lombartstraat te Moerdijk

78/418 14-02-1978

M. de Jongh te Made: het aanleggen van een toegangsdam in een watergang
in de gemeente Made en Drimmelen

78/419 14-02-1978

Gebrs. Verkooijen te Langeweg: het aanleggen van een toegangsdam in de
westelijke wegsloot van de Markweg in de gemeente Terheijden

78/420 14-02-1978

J.M. Soeterboek te Zevenbergschenhoek: het 3 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidwestelijke dijksloot van de Landekensdijk te
Zevenbergschenhoek

78/421 14-02-1978

J. van de Stelt te Drimmelen: het aanleggen van een brug over de Bredevaart
te Drimmelen

78/422 14-02-1978

C. Rombouts te Den Hout: het aanleggen van een toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Klaverpolderseweg te Moerdijk t.b.v. een te
stichten landbouwbedrijf

78/423 14-02-1978

C. Flipsen te Made: het aanbrengen van ca. 40 m. erfbeplanting op een afstand van 2 m. uit de boveninsteek van de noordoostelijke wegsloot van de
Zanddijk te Made

78/424 14-03-1978

G.M. van de Linden te Langeweg: het dempen van ca. 35 m. scheidingssloot
in de gemeente Zevenbergen

78/425 14-03-1978

J.J. van Dongen te Made: het aanleggen van een toegangsdam in de zuidelijke
wegsloot van de Bergseweg te Made t.b.v. een te stichten landbouwbedrijf

78/426 14-03-1978

J. van Arendonk en A.P. van Gils te Den Hout: het dempen van ca. 230 m.
scheidingssloot ten zuiden van de Houtse Steeg in de gemeente Oosterhout,
het graven van ca. 50 m. afwateringssloot en het verleggen van een bestaande toegangsdam in de zuidelijke wegsloot van de Houtse Steeg

78/427 14-03-1978

J.W.M. Aartman te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 25 m. dijk-/
wegsloot van de Westelijke Parallelweg te Zevenbergschenhoek

78/428 14-03-1978

C.W.M. van Stokkom te Made: het leggen van een brug ter breedte van 4 m.
over een watergang in de gemeente Made en Drimmelen

78/429 14-03-1978

A.E.F. Halbach te Zevenbergen: het vernieuwen van de duiker in een bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Pootweg te Zevenbergen t.b.v. nr. 3 en het betegelen van ca. 30 m. van het talud aan de landzijde van die wegsloot

78/430 14-03-1978

P.M. Bossers te Zevenbergen: het bestraten van ca. 40 m. sloottalud aan de

landzijde van de noordoostelijke wegsloot van de Molenweg te Zevenbergen
t.p.v. Molenweg 8
78/431 14-03-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
3 watergangkruisingen i.v.m. het leggen van een watertransportleiding vanaf
de watertoren te Hooge Zwaluwe via de Zanddijk en langs de zuidzijde van de
industriespoorbaan Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch naar de Spoortstraat
te Hooge Zwaluwe

78/432 13-04-1978

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 1850 m. gasleiding in de noordelijke en westelijke berm van de Munnikenhof te Terheijden, het maken van
4 duikerkruisingen en het maken van een wegkruising

78/433 13-04-1978

PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het maken van een kruising met de Vliet
te Moerdijk t.p.v. de Kloosterstraat en het maken van een duikerkruising in
de Steenweg te Moerdijk i.v.m. de uitbreiding van het bestaande telefoonnet

78/434 13-04-1978

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het afdammen van de sloot, gelegen aan
de zuidzijde van de winput aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe

78/435 13-04-1978

W. van Bakel te Made: het aanbrengen van ca. 45 m. erfbeplanting op een afstand van 2 m. uit de boveninsteek van een watergang in de gemeente Made
en Drimmelen

78/436 16-05-1978

Gemeente Zevenbergen: het graven, opschonen en herprofileren van watergangen rond het industrieterrein De Koekoek en het waterzuiveringsbedrijf
van de NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Zevenbergen,
het aanbrengen van 11 toegangsdammen in die watergangen en het aanleggen van een bodemval in de zuidelijke watergang

78/437 16-05-1978

Gemeente Zevenbergen: het verleggen (dempen en nieuwgraven) van ca.
230 m. dijksloot aan de oostzijde van de Koekoekendijk te Zevenbergen,
vanaf het toekomstig industrieterrein aldaar tot de bezinkputten van de
Suiker Unie en het aanleggen van 2 toegangsdammen in die nieuw te graven
Dijksloot

78/438 16-05-1978

Gemeente Terheijden: het verplaatsen van de bestaande riooloverstort in de
Kerkstraat te Wagenberg, het dempen van ca. 55 m. sloot aan de noordoostzijde van de Kerkstraat en het leggen van een duiker

78/438a 16-05-1978

Gemeente Terheijden: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap tijdens het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden in een gedeelte van de Kerkstraat te Wagenberg

78/439 16-05-1978

Gemeente Terheijden: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. de aanleg van riolering in het bestemmingsplan Zegge II, 4e fase te Terheijden

78/440 16-05-1978

A. de Lint te Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in de zuidwestelijke wegsloot van de Pootweg te Zevenbergen

78/441 16-05-1978

Rentmeester der Domeinen te Breda: het aanleggen van een dam in een

sloot in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe
78/442 16-05-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de Amersluis, de uitwateringsduiker van het gemaal van de
Hamsepolder, de duiker van het Vloedspui, de duiker van de Brede Vaart, 2
duikers in de Zanddijk en de duiker in de Moerstraat i.v.m. het leggen van
een telecommunicatiekabel vanaf Lage Zwaluwe via de gemeente Made en
Drimmelen naar Den Hout

78/443 16-05-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een watergangkruising i.v.m. het leggen van een watertransportleiding in de
westelijke berm van de Westelijke Parallelweg te Lage Zwaluwe vanaf het NS
stationsgebouw naar de Dirk de Botsdijk

78/444 16-05-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het lozen van
bedrijfsafvalwater op de Bruiningsevliet te Zevenbergen, afkomstig van het
productiebedrijf voor drink- en industriewater

78/445 04-07-1978

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen te Roosendaal: het leggen van ca. 480 m. gasleiding in de noordelijke berm van de
weg in Krauwelsgors te Langeweg en het maken van een kruising met de
noordelijke wegsloot van die weg

78/446 04-07-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
2 watergangkruisingen t.p.v. het industrieterrein aan de Koekoekendijk te
Zevenbergen i.v.m. het leggen van een waterleidingbuis

78/447 04-07-1978

A. van de Kieboom te Zevenbergen: het bestraten van ca. 44 m. sloottalud
aan de landzijde van de noordoostelijke wegsloot van de Molenweg te Zevenbergen t.p.v. Molenweg 6

78/448 04-07-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 450 m. waterleidingbuis in de noordoostelijke berm van de Lageweg te
Terheijden en het maken van een kruising met de Vaarkantsevliet t.p.v. de
Lage Weg

78/449 04-07-1978

Bouw- en Timmerbedrijf Van Turnhout te Langeweg: het ca. 7 m. verbreden
van een bestaande toegangsdam in de zuidwestelijke wegsloot van de Hamseweg t.b.v. het bedrijf aan de Hamseweg 7 te Langeweg

78/450 04-07-1978

Gemeente Terheijden: het dempen van 2 sloten, het graven van een vervangende sloot en het leggen van een duiker t.b.v. de realisering van het
bestemmingsplan Langeweg

78/451 04-07-1978

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen te Roosendaal: het leggen van ca. 570 m. gasleiding in de noordwestelijke berm van
de Allenweg te Zevenbergen

78/452 04-07-1978

Gemeente Zevenbergen: het leggen van ca. 470 m. riolering in de noordwestelijke en zuidoostelijke berm van de Allenweg te Zevenbergen en het maken
van een kruising met die weg

78/453 04-07-1978

Gemeente Oosterhout: het graven van ca. 480 m. wegsloot, het leggen van
een duiker onder de Weststadweg en het leggen van een duiker in de zuidelijke wegsloot van die weg t.p.v. de Heiligerweg i.v.m. het maken van een
aansluiting van het Industrieterrein Weststad op de Weststadweg

78/454 29-08-1978

Gebrs. Cavelaars te Zevenbergschenhoek: het leggen van een toegangsdam
in een watergang te Zevenbergschenhoek

78/455 29-08-1978

Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het leggen van een telefoonkabel in de zuidelijke berm van de Houtse
Steeg en het maken van een kruising met die weg

78/456 29-08-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 175 m. elektriciteitskabel
in de zuidwestelijke berm van de weg in de Harmoniepolder t.b.v. het aldaar
te plaatsen opvoergemaaltje

78/457 29-08-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de noordwestelijke wegsloot van de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen i.v.m. het
leggen van een elektriciteitskabel t.b.v. het tuindersbedrijf van de heer M.
Nuijten

78/458 29-08-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 440 m. elektriciteitskabel
in de noordwestelijke en zuidoostelijke berm van de Allenweg te Zevenbergen en het maken van een kruising met die weg

78/459 29-08-1978

W.A. de Lint te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 44 m. watergang in
de gemeente Zevenbergen

78/460 29-08-1978

J.A.C.M. Loonen te Hooge Zwaluwe: het verwijderen van 2 bestaande toegangsdammen in de oostelijke wegsloot van de Zonzeelseweg en het aanleggen van 3 toegangsdammen in de noordelijke en oostelijke wegsloot van
de Zonzeelseweg

78/461 29-08-1978

NV PNEM te Roosendaal: het maken van een kruising met de noordoostelijke
wegsloot van de Pootweg te Zevenbergen en het maken van een kruising met
die weg

78/462 29-08-1978

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 38 m. dijksloot ten
oosten van de Zoutendijk in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, het dempen van ca. 180 m. dijksloot ten zuidwesten van de Spoorstraat, het dempen
van ca. 400 m. watergang ten noordoosten van de Spoorstraat, het dempen
van ca. 470 m. watergang ten noordoosten van de Kerkdijk, het dempen van
ca. 290 m. dijksloot ten zuiden van de Kerkdijk, het maken van een kruising
met de Zonzeelseweg, het maken van 2 slootkruisingen en 2 kruisingen met
de hoofdwatergang naar het gemaal Zonzeelse Redding en het maken van 3
riooloverstorten

78/463 29-08-1978

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het hebben van
een uitweg naar de weg op de Zwaluwsedijk voor voetgangers van en naar de
te maken taludtrap bij het te plaatsen monument op de kruin van de Buitendijk aan de zuidoostzijde van de Moerdijkbrug, het maken van een bermverharding aan de noordzijde van die weg nabij het monument, dienende als

parkeerplaats voor bezoekers en het maken van een aansluiting op de weg
op de Zwaluwsedijk t.b.v. de aan de westzijde van Rijksweg 16 gelegen onderhoudsweg, benodigd voor de Moerdijkbrug
78/464 29-08-1978

A.C. Timmermans te Moerdijk: het dempen van ca. 15 m. dijksloot, gelegen
achter de panden Arenbergse Singeldijk 2 en 4 i.v.m. het verbouwen van deze
panden

78/465 29-08-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met een duiker in
een watergang t.b.v. het leggen van een communicatiekabel tussen de
Donge- en Amercentrale te Geertruidenberg

78/466 27-09-1978

Rentmeester der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 120 m. scheidingssloot, gelegen aan de Steenweg te Zevenbergschenhoek

78/467 27-09-1978

J. Dikmans te Wagenberg: het ca. 100 m. in zuidelijke richting verleggen van
een bestaande toegangsdam met waco-duiker in de watergang aan de zuidwestelijke zijde van de Hoevenseweg te Wagenberg

78/468 27-09-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een watergangkruising t.p.v.
de boomkwekerij van de heer Hamers te Terheijden i.v.m. het vernieuwen
van de bestaande elektriciteitskabel

78/469 27-09-1978

F.M. Sterkens te Terheijden: het ca. 10 m. verbreden van een bestaande
toegangsdam naar het pand Laakdijk 1a te Terheijden

78/470 02-11-1978

Staatsbedrijf der PTT, Directoraat Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het verwijderen van de bestaande versterkerput uit de noordoostelijke
berm van de Hoevenseweg te Wagenberg en het plaatsen van die versterkerput in de noordoostelijke berm van de Pootweg, nabij de inrit naar de boerderij van dhr. A. van Schendel

78/471 02-11-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de oostelijke
dijksloot van de Koekoekendijk te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een
elektriciteitskabel

78/472 02-11-1978

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het leggen van ca.
1100 m. telefoonkabel in de noordwestelijke en noordoostelijke berm van de
Klaverpolderseweg en maken van 2 wegkruisingen in de Klaverpolderseweg

78/474 02-11-1978

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 270 m. waterleidingbuis in de noordoostelijke berm van de Pootweg te
Zevenbergen t.b.v. het in aanbouw zijnde bedrijf van dhr. M. Donken

78/475 02-11-1978

Zuid-Nederlandse Melkindustrie BV te Zevenbergschenhoek: het 6 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidoostelijke dijksloot van de
Bloemendaalse Zeedijk en het leggen van een pvc-hoofdafvoerbuis in die
dijksloot t.b.v. de aanleg van een parkeerterrein

78/476 02-11-1978

Verzijl Aannemingsbedrijf BV te Dordrecht: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap t.b.v. het aanleggen van riolering in de kern van Hooge Zwaluwe

78/477 02-11-1978

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zonzeel: het tijdelijk lozen van
bronneringswater op watergangen in het waterschap t.b.v. het persen van
een betonnen duiker onder Rijksweg 17 in de Royale Polder in het kader van
de Ruilverkaveling Zonzeel

78/478 04-12-1978

A.A.J. van Meel te Raamsdonkdorp: het verwijderen van een bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Zanddijk te Made en het
aanleggen van een nieuwe toegangsdam t.b.v. een te stichten landbouwbedrijf

78/479 04-12-1978

NV PNEM te Roosendaal: het maken van een kruising met de zuidwestelijke
wegsloot van de Pootweg te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel naar het te stichten landbouwbedrijf van dhr. A. de Lint

78/480 04-12-1978

P.A. van Beek te Terheijden: het dempen van ca. 110 m. watergang te Terheijden, het graven van een vervangende watergang en het aanleggen van
een toegangsdam

78/481 04-12-1978

Zuid-Nederlandse Melkindustrie BV te Zevenbergschenhoek: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap t.b.v. het bemalen van een bouwput voor het maken van een kelder

78/482 04-12-1978

W. van der Stee te Langeweg: het 2 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidwestelijke wegsloot van de Hamseweg te Zevenbergen
naar het landbouwbedrijf van dhr. W. van der Stee

78/483 04-12-1978

Gemeente Terheijden: het leggen van een brug over de Dorpsvliet te Terheijden nabij het verpleeghuis ’t Gruytveld i.v.m. het maken van een ontsluitingsweg vanaf de Ruitervaartseweg naar de Zeggelaan

78/484 04-12-1978

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 500 m. elektriciteitskabel
in de westelijke berm van de Nieuw-Moerseweg in de gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe

79/485 09-01-1979

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het leggen van ca. 550
m. telefoonkabel in de oostelijke en zuidelijke berm van de Munnikenhof te
Terheijden i.v.m. het maken van een telefoonaansluiting in het directieverblijf van de aannemingsmaatschappij Gebr. Verlouw te Ammerzoden

79/486 09-01-1979

J.W.M. Stoop te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 20 m. scheidingssloot achter het pand Driehoefijzersstraat 36 te Zevenbergschenhoek

79/487 09-01-1979

Gemeente Terheijden: het leggen van een voetgangersbrug over de Dorpsvliet te Terheijden tussen het bestemmingsplan Zegge II en de Ruitervaartseweg

79/488 09-01-1979

Gemeente Zevenbergen: het aanbrengen van een rioolwateroverstort , uitmondende in de zuidelijke dijksloot van de Zuiddijk in de kom Langeweg

79/489 09-01-1979

A. de Laat te Hooge Zwaluwe: het 5 m. verlengen van de bestaande demping
van de inlaatvliet in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

79/490 09-01-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het vernieuwen van een duiker in een bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Reeweg te
Hooge Zwaluwe

79/491 06-02-1979

G. van de Reyt - Van Gorp BV te Wagenberg: het 10 m. verbreden van de bestaande uitrit in de zuidelijke wegsloot van de Thijssenweg te Wagenberg
t.b.v. het bedrijf van de heer G. van de Reyt en het aanleggen van een riolering t.b.v. de hemelwaterafvoer van het terrein en de gebouwen van dat bedrijf naar de zuidelijke wegsloot van de Thijssenweg

79/492 06-02-1979

Gemeente Terheijden: het plaatsen van 5 lichtmasten in de noordelijke en
zuidelijke berm van de Schuivenoordseweg en 1 lichtmast in de westelijke
berm van de Laakdijk te Terheijden

79/493 06-02-1979

Th.J. van ’t Westeinde te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in
de zuidelijke wegsloot van de Vogelstraat te Wagenberg

79/494 06-02-1979

A. van Meel te Zevenbergschenhoek: het dempen van ca. 27 m. scheidingssloot, gelegen achter het pand Driehoefijzersstraat 48 te Zevenbergschenhoek

79/495 06-02-1979

Fa. J. Moerenhout te Den Hout: het ca. 50 m. verleggen van een bestaande
dam met duiker in de gemeente Terheijden i.v.m. de uitvoering van ruilverkavelingswerken

79/496 06-02-1979

C.H. Rasenberg te Wagenberg: het opruimen van een bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Hoevenseweg te Wagenberg en
het aanleggen van 2 toegangsdammen in die wegsloot i.v.m. het stichten van
een kippenhouderij

79/497 06-03-1979

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zonzeel te Zevenbergen: het
maken van een kruising met de weg op de Laakdijk in de gemeente Terheijden i.v.m. het maken van een uitstroomkoker t.b.v. het te bouwen gemaal
aldaar, het slopen van de bestaande duiker in de Schuivenoordseweg en het
maken van een kruising met de Schuivenoordseweg i.v.m. het leggen van een
duiker

79/498 06-03-1979

Zuid-Nederlandse Melkindustrie BV te Zevenbergschenhoek: het aanleggen
van een toegangsdam met duiker in de zuidelijke dijksloot van de Bloemendaalse Zeedijk

79/499 06-03-1979

Gemeente Terheijden: het plaatsen van 2 lichtmasten in de zuidelijke berm
van de Thijsseweg te Wagenberg

79/500 06-03-1979

A. Stoop te Moerdijk: het leggen van een houten toegangsbrug over de zuidelijk wegsloot van de Krukweg in de Nassaupolder t.b.v. het pand Koekoekendijk 13

79/501 06-03-1979

P.M. Bossers te Zevenbergen: het dempen van ca. 10 m. van de oostelijke
wegsloot van de Molenweg te Zevenbergen tussen de toegangsdammen van
de panden Molenweg 2 en 4

79/502 03-04-1979

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zonzeel te Zevenbergen: het
tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap
t.b.v. het bouwen van de gemalen aan de Laakdijk en de Schuivenoordseweg
in de gemeente Terheijden

79/503 03-04-1979

Moeskops Bouwbedrijf BV te Bergeijk: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. een te maken uitbreiding aan
’t Gruytveld in de gemeente Terheijden

79/504 03-04-1979

W.A.J. Litjens te Zevenbergen: het vernieuwen van een bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Pootweg in de gemeente Zevenbergen

79/505 03-04-1979

Gemeente Terheijden: het aanbrengen van een voetgangersbrug over de
Vliet, gelegen in het bestemmingsplan Zegge II in de gemeente Terheijden,
tussen de Vlasweel en de nieuwe Schimmelseweg

79/506 03-04-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het verwijderen en nieuw leggen van ca. 220
m. elektriciteitskabel in de noordwestelijke berm van de Voogdeweg in de
gemeente Zevenbergen en het maken van een kruising met de zuidoostelijke
dijksloot van de Hooge Zeedijk

79/507 03-04-1979

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het leggen van ca. 260 m. telefoonkabel in de noordoostelijke berm van de Vogelstraat te Wagenberg, het
leggen van ca. 230 m. telefoonkabel in de zuidelijke berm van de Hofstadweg
te Wagenberg, het leggen van ca. 380 m. telefoonkabel in de noordwestelijke
berm van de Zandkuil te Wagenberg, het leggen van ca. 700 m. telefoonkabel
in de zuidelijke en zuidoostelijke berm van de weg op de Laakdijk, het maken
van een wegkruising met die weg, het leggen van ca. 580 m. telefoonkabel in
de noordwestelijke berm van de Wildestraat te Wagenberg, het leggen van
ca. 380 m. telefoonkabel in de noordoostelijke berm van de Scheerbiesstraat
te Wagenberg en het maken van een kruising met de Linieweg

79/508 03-04-1979

H. van Haperen te Terheijden: het ca. 12 m. dempen van de noordelijke wegsloot van de Munnikenhof in de gemeente Terheijden t.b.v. het verbreden
van de toegang naar de boerderij Munnikenhof 1

79/509 03-04-1979

P. van Dongen te Den Hout: het dempen van ca. 100 m. van de bij het waterschap in onderhoud zijnde watergang , gelegen aan de Moerstraat te Den
Hout en het aanleggen van 2 dammen met duikers t.b.v. de bouw van een
Warenhuis

79/510 17-05-1979

Brabantse Bouwmaatschappij BV te Zevenbergen: het tijdelijk lozen van
bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. het aanleggen
van een fundering voor een woonhuis in het plan Zegge II te Terheijden

79/511 17-05-1979

Handelskwekerij Nollen de Kroon te Raamsdonksveer: het aanleggen van een
toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de provinciale weg Made –
Wagenberg (Brandestraat)

79/512 17-05-1979

Gemeente Geertruidenberg: het opschonen en herprofileren van de noorde-

lijke en noordoostelijke begrenzingssloot van het bestemmingsplan Noord II
en het aanbrengen van een riooloverstort t.b.v. dat bestemmingsplan
79/513 17-05-1979

C.L.P.M. Pals te Hooge Zwaluwe: het opruimen van een bestaande toegangsdam in de oostelijke wegsloot van de Zonzeelseweg te Hooge Zwaluwe en
het aanleggen van een nieuwe toegangsdam

79/514 17-05-1979

Gemeente Made en Drimmelen: het dempen van ca. 140 m. scheidingssloot ,
gelegen in het bestemmingsplan Drimmelen t.b.v. het bouwrijp maken van
dat bestemmingsplan

79/515 17-05-1979

G. van Kooten te Hendrik Ido Ambacht: het aanleggen van een tijdelijke houten noodbrug over de zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg onder
de gemeente Terheijden

79/516 17-05-1979

A. Rasenberg te Langeweg: het bestraten van ca. 10 m. van het talud aan de
landzijde van de noordelijke wegsloot van de Langeweg t.p.v. het pand De
Langeweg 23

79/517 17-05-1979

H.M. Cornelissen te Terheijden: het aanbrengen van een erfbeplanting op
een afstand van 2 meter uit de boveninsteek van een watergang in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

79/518 12-06-1979

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 130 m. pvc-gasleiding in de
westelijke berm van de Scheerbiesstraat onder de gemeente Terheijden

79/519 12-06-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het verwijderen en nieuw leggen van ca. 250
m. elektriciteitskabel in de zuidwestelijke berm van de Thijsseweg te
Wagenberg t.p.v. de aansluiting met de Brouwerijstraat en het maken van
een kruising met die weg

79/520 12-06-1979

G.P. van de Wiel te Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in de
noordelijke dijksloot van de Bruiningsdijk in de gemeente Zevenbergen

79/521 12-06-1979

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 880 m. watergang,
gelegen aan de noordzijde van de Kerkdijk, het afsluiten van de inlaatduiker
in de Heikantsedijk t.p.v. de boerderij van de heer A.J. de Laat, Heikantsedijk
1, het maken van 5 watergangkruisingen, het maken van een duikerkruising
in de Zandstraat, het leggen van ca. 150 m. riolering in de zuidelijke berm van
de Zonzeelseweg vanaf de aansluiting met de Wagenbergsestraat, het leggen
van 180 m. riolering onder de wegverharding van de verlengde Zandstraat
(Zoutendijk) vanaf de aansluiting met de Wagenbergsestraat en het maken
van 2 riooloverstorten

79/522 12-06-1979

J.H. Rijvers te Zevenbergschen Hoek: het verbreden tot 12.50 m. van de
bestaande toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Rijksweg
Zevenbergschen Hoek – Hotel Brabant t.b.v. een bedrijfsschuur

79/523 12-06-1979

J. Loonen te Hooge Zwaluwe: het planten van een windsingel langs de noordelijke en oostelijke wegsloot van de Zonzeelseweg onder de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe binnen een afstand van 4 meter uit de boveninsteek
van die wegsloten

79/524 12-06-1979

N.B.M. Leidingbouw BV te Breda: het tijdelijk lozen van bronneringswater op
de watergangen in het waterschap t.b.v. het maken van een persduiker in
rijksweg 255 (Breda – Moerdijk) onder de gemeente Terheijden in het kader
van de Ruilverkaveling Zonzeel

79/525 17-07-1979

C. Trompers te Zevenbergen: het dempen van ca. 13 m. watergang , gelegen
achter het pand Hoge Zeedijk 58 in de gemeente Zevenbergen

79/526 17-07-1979

W.J.W. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het 2 m. verbreden van een
bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Tweede Weg
onder de gemeente Zevenbergen

79/527 17-07-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 1000 m. elektriciteitskabel
in de noordelijke en noordoostelijke berm van de Laakdijk onder de gemeente Terheijden en het leggen van ca. 80 m. elektriciteitskabel in de zuidoostelijke berm van de Schuivenoordseweg t.b.v. het aansluiten op het elektriciteitsnet van de aldaar in aanbouw zijnde gemalen in het kader van de
Ruilverkaveling Zonzeel

79/529 17-07-1979

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het leggen van ca. 130 m. telefoonkabel in de zuidelijke berm van de Parallelweg te Geertruidenberg

79/530 17-07-1979

Mevr. A. Kuystermans – van Dongen te Terheijden: het aanbrengen van een
klinkerbestrating over een lengte van ca. 16 m. op het talud aan de wegzijde
van de noordoostelijke bermsloot van de Laakdijk t.p.v. Laakdijk 18

79/531 17-07-1979

A. Snorrewind te Langeweg: het dempen van ca. 10 m. van de zuidwestelijke
wegsloot van de Hamseweg t.p.v. Hamseweg 5

79/532 17-07-1979

De Combinatie “Maasroute” te ’s-Hertogenbosch: het tijdelijk lozen van
bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. het uitvoeren
van werken, verband houdende met de aanleg van de Weststadweg in de
Houtse Polder onder de gemeente Oosterhout

79/533 17-07-1979

W. Wijne te Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 10 m. watergang in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

79/534 17-07-1979

P. in ’t Groen te Made: het 4 m. verbreden van een bestaande toegangsdam
in de oostelijk wegsloot van de Dahliastraat onder de gemeente Made en
Drimmelen

79/535 17-07-1979

C. Segeren te Made: het 4 m. verbreden van een bestaande toegangsdam
in de noordelijk wegsloot van de Bergseweg onder de gemeente Made en
Drimmelen

79/536 28-08-1979

F.L.M. Veraart te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Thijsseweg te Wagenberg t.b.v. het pand
Thijsseweg 9

79/537 28-08-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 170 m. elektriciteitskabel
in de noordoostelijke berm van de Streeplandseweg onder de gemeente

Zevenbergen t.b.v. het aansluiten op het elektriciteitsnet van het bedrijf van
dhr. P.A. Weterings en het maken van 2 wegkruisingen
79/538 28-08-1979

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het leggen van ca. 225 m. telefoonkabel in de noordwestelijke berm van de Bosseweg te Lage Zwaluwe

79/540 28-08-1979

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 550 m. pvc-waterleidingbuis in de zuidoostelijke en noordoostelijke berm
van de Allenweg te Zevenbergen t.b.v. het aldaar gelegen industrieterrein en
het maken van 2 wegkruisingen

79/541 28-08-1979

Gebr. Romme te Hooge Zwaluwe: het dempen van ca. 400 m. kadesloot,
gelegen langs de noordoostelijke zijde van de kade van de Brandpolder te
Hooge Zwaluwe

79/542 28-08-1979

R. de Leeuw te Wagenberg: het dempen van een gedeelte van de noordoostelijke wegsloot van de Lageweg over een lengte van ca. 18 m. in de gemeente Terheijden, het opruimen van een bestaande toegangsdam in een watergang in de gemeente Terheijden en het aanleggen van 2 toegangsdammen in
een watergang

79/543 28-08-1979

D. Vermue te Zevenbergschen Hoek: het vernieuwen van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke dijksloot van de Hoge Zeedijk te Zevenbergschen Hoek

79/544 28-08-1979

Handelskwekerij Nollen de Kroon te Raamsdonksveer: het aanbrengen van
120 m. gecreosoteerde vurenhouten beschoeiing in het talud aan de landzijde van de noordwestelijke wegsloot van de Brandestraat te Hooge Zwaluwe t.b.v. het tuinbouwbedrijf aldaar en het lozen van overtollig hemelwater
via een overstort, afkomstig van de aldaar gebouwde kassen

79/546 25-09-1979

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 65 m. pvc-gasleiding in de
noordelijke berm van de Munnikenhof te Terheijden en het maken van een
slootkruising i.v.m. het aansluiten van het landbouwbedrijf van de heer H.
Lievens op het gasdistributienet

79/547 25-09-1979

F.C.M. Murau te Wagenberg: het dempen van ca. 6 m. scheidingssloot te
Wagenberg

79/548 25-09-1979

A.G. van Rijsbergen te Drimmelen: het graven van ca. 175 m. kavelsloot in de
gemeente Made en Drimmelen

79/549 25-09-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 1050 m. elektriciteitskabel
in de zuidelijke berm van de Schuivenoordseweg onder de gemeente
Terheijden en het maken van 2 kruisingen met die weg

79/550 25-09-1979

A. Akkermans te Zevenbergschen Hoek: het 1 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke dijksloot van de Achterdijk naar het
bedrijfspand Achterdijk 121 te Zevenbergschen Hoek

79/552 25-09-1979

C. Joosen te Terheijden: het aanleggen van een aanzuigleiding van een elektrische beregeningsinstallatie op de inlaatleiding vanuit het Markkanaal in de

gemeente Terheijden
79/554 23-10-1979

Intergas NV te Oosterhout: het maken van een kruising met de noordelijke
wegsloot van de Brandestraat in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe i.v.m.
het leggen van een stalen gasleiding t.b.v. de kwekerij Nollen de Kroon te
Raamsdonksveer

79/555 23-10-1979

Gemeente Terheijden: het dempen van ca. 45 m. sloot, gelegen langs de
Lageweg in de gemeente Terheijden

79/556 23-10-1979

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het maken van een watergangkruising i.v.m. het leggen van een telefoonkabel in de oostelijke en westelijke
berm van de westelijke Parallelweg te Lage Zwaluwe t.b.v. het aansluiten op
het telefoonnet van het landbouwbedrijf van dhr. J.A.C. van Oorschot

79/557 23-10-1979

A.S.M. van Schendel te Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 110 m. watergang
in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

79/558 23-10-1979

A.J. van de Vorst te Wagenberg: het tijdelijk lozen van bronneringswater op
de watergangen in het waterschap t.b.v. het bouwen van een boerderij in de
gemeente Terheijden

79/559 13-11-1979

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de noordoostelijke dijksloot van de Koekoekendijk in het
Lokkersgors te Roodevaart (gemeente Klundert) i.v.m. het leggen van een
pvc-waterleidingbuis

79/560 10-12-1979

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een watergangkruising nabij de westelijke parallelweg te Lage Zwaluwe i.v.m.
het aanleggen van een waterleiding t.b.v. het landbouwbedrijf van dhr.
Weterings

79/561 10-12-1979

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het leggen van 320 m. telefoonkabel in de zuidoostelijke en noordoostelijke berm van de weg in
Krauwelsgors

79/562 10-12-1979

C. Dudok te Hooge Zwaluwe: het maken van een betonnen plaatbrug over de
dijksloot achter het pand Onderstraat 29a te Hooge Zwaluwe ter vervanging
van de bestaande houten brug

79/563 10-12-1979

Gemeente Made en Drimmelen: het ca. 50 m. in zuidelijke richting verplaatsen van de bestaande stuw in de Herengracht te Drimmelen en het voorzien
van een klepstuw van de duiker onder de Amalia van Solmsstraat

79/564 10-12-1979

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de Bredevaart i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel in de zuidwestelijke berm
van de Koekoekweg

79/565 10-12-1979

Verzijl Aannemingsbedrijf BV te Dordrecht: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap t.b.v. het uitvoeren van
rioleringswerken onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

80/566 14-01-1980

Gemeente Zevenbergen: het maken van een kruising met de noordelijke
wegsloot van de Langeweg te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een kabel
t.b.v. de aanleg van een centrale antenne inrichting

80/567 14-01-1980

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 80 m. pvc-gasleiding in de
noordwestelijke berm van de Lageweg te Wagenberg en het maken van een
duikerkruising

80/568 14-01-1980

Gemeente Terheijden: het leggen van ca. 60 m. riolering in de noordwestelijke berm van de Lageweg te Wagenberg en het maken van een duikerkruising

80/569 14-01-1980

NV PNEM te Roosendaal: het maken van een kruising met de noordelijke
wegsloot van de Langeweg te Zevenbergen i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel t.b.v. het aansluiten van het aldaar in te richten CAI-station

80/570 14-01-1980

P. Tabak te Hooge Zwaluwe: het leggen van een dam met duiker in een
watergang te Hooge en Lage Zwaluwe

80/571 12-02-1980

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de duiker in
de Vaarkantsevliet t.p.v. de Wagenbergsestraat, het leggen van ca. 950 m.
elektriciteitskabel in de oostelijke en westelijke berm van de Wildestraat te
Wagenberg, het maken van 3 dubbele wegkruisingen met die straat en het
maken van een watergangkruising en een wegslootkruising

80/572 11-03-1980

A.A. van de Kieboom te Langeweg: het dempen van een gedeelte van de
noordoostelijke wegsloot van de Molenweg te Zevenbergen over een lengte
van ca. 28 m. t.p.v. het erfterrein van het pand Molenweg 6

80/573 11-03-1980

J. Schoenmakers te Wagenberg: het verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de weg Terheijden – Zevenbergschen Hoek

80/574 11-03-1980

A.Th. van Oosterhout te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in
de noordoostelijke wegsloot van de Linieweg te Wagenberg

80/575 11-03-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg en het
maken van een kruising met die weg i.v.m. het maken van een wateraansluiting t.b.v. het in aanbouw zijnde landbouwbedrijf van de heer A. van de Vorst
te Wagenberg

80/576 11-03-1980

Rentmeester der Domeinen te Breda: het aanleggen van een toegangsdam in
een watergang in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

80/577 11-03-1980

A.J. van de Vorst te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in de
noordelijke wegsloot van de Zandkuil te Wagenberg

80/578 11-03-1980

A.C. Dilven te Made: het aanleggen van een toegangsdam in een scheidingssloot in de gemeente Made en Drimmelen

80/579 11-03-1980

Gemeente Zevenbergen: het maken van een rioolwateroverstort in de
noordoostelijke spoorsloot te Zevenbergschen Hoek t.p.v. het bestemmings-

plan “De Molen II”
80/580 11-03-1980

J.P. Romme te Hooge Zwaluwe: het vernieuwen van een bestaande toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Eerste Weg onder de gemeente
Zevenbergen

80/581 15-04-1980

Rentmeester der Domeinen te Breda: het leggen van 2 toegangsdammen in
de noordelijke en zuidelijke wegsloot van de Oudlandse Reeweg te Lage
Zwaluwe

80/582 15-04-1980

J. van Gils te Zevenbergschen Hoek: het vernieuwen van een bestaande
toegangsdam in de zuidwestelijke dijksloot van de Achterdijk te
Zevenbergschen Hoek

80/583 15-04-1980

G. van Kooten te Terheijden: het aanleggen van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg onder de gemeente
Terheijden

80/584 15-04-1980

Rentmeester der Domeinen te Breda: het leggen van een dam in een
tussensloot onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

80/585 15-04-1980

R. van der Heiden te Terheijden: het aanleggen van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Munnikenhof te Terheijden

80/586 15-04-1980

Moeskops Bouwbedrijf BV te Oosterhout: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het bouwen van een
activeringscentrum t.b.v. Huize ’t Gruytveld te Terheijden

80/587 15-04-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
twee duikerkruisingen in de Koekkoekweg onder de gemeente Made en
Drimmelen, nl. één in de zuidelijke spoorsloot nabij de spoorwegovergang, en
één nabij de Witteweg

80/588 15-04-1980

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het aanbrengen van een vaste hardhouten stuw in de afvoersloot van de Wiel aan de Havenstraat

80/589 15-04-1980

J.M. Oomen te Terheijden: het ca. 8 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg onder de
gemeente Terheijden

80/590 13-05-1980

M.L.A. van Geel te Zevenbergen: het dempen van ca. 10 m. van de zuidelijke
dijksloot van de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek

80/591 13-05-1980

A.J. Troost te Hooge Zwaluwe: het dempen van ca. 70 m. dijksloot, gelegen
aan de westelijke zijde van de Kerkdijk te Hooge Zwaluwe

80/592 13-05-1980

C.M. van Dongen te Made: het leggen van een toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de toegangsweg naar de gemeentelijke vuilstortplaats te
Made

80/593 13-05-1980

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de zuidoostelijke wegsloot van de weg op de Zwaluwsedijk in de gemeente Hooge en

Lage Zwaluwe t.b.v. het leggen van een elektriciteitskabel naar de aldaar
gelegen camping Jolly
80/594 03-06-1980

BV Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel te Tilburg: het tijdelijk lozen
van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het bouwen van een pompgebouw voor stadsverwarming t.b.v. de NV PNEM te
Geertruidenberg

80/595 03-06-1980

P. Nuijten te Made: het leggen van een verbindingsdam in een watergang in
de gemeente Made en Drimmelen

80/596 03-06-1980

J. Reniers te Wagenberg: het verleggen van een bestaande toegangsdam in
de noordwestelijke wegsloot van de Thijsseweg te Wagenberg

80/597 03-06-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
3 watergangkruisingen, waarvan in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel
twee toekomstige kavelsloten – t.b.v. het leggen van een pvc-watertransportleiding vanaf de Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe naar het landbouwbedrijf
van de heer Cornelissen, gelegen aan de weg op de Zwaluwsedijk

80/598 03-06-1980

A.J. Karremans te Zevenbergschen Hoek: het plaatsen van ca. 29 m. betonnen
keermuur in het talud van de watergang, gelegen achter het pand Driehoefijzersstraat 15 te Zevenbergschen Hoek i.v.m. het bouwen van een opslagloods en het ophogen van het aan genoemde loods grenzende terrein

80/599 03-06-1980

J.S. Vos te Moerdijk: het dempen van ca. 25 m. scheidingssloot, gelegen
achter de panden Steenweg 16 en 18 te Moerdijk

80/600 15-07-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 2300 m. watertransportleiding in de noordoostelijke berm van de gereconstrueerde Zwaluwse Pootweg, vanaf de Bloemendaalse Zeedijk tot de
boerderij van de heer A. van Schendel en het maken van een duikerkruising
t.p.v. de zuidelijke spoorsloot nabij de spoorwegovergang

80/601 15-07-1980

C. Kuijpers te Den Hout: het aanleggen van een toegangsdam in de zuidelijke
wegsloot van de Schransmansdreef in de gemeente Oosterhout

80/602 15-07-1980

Stichting Huize ’t Gruijtveld te Terheijden: het dempen van een scheidingssloot in de gemeente Terheijden t.b.v. het aanleggen van een speelweide

80/603 15-07-1980

A. Verschuren te Zevenbergschen Hoek: het ca. 6 meter verlengen van een
bestaande demping van de zuidoostelijke dijksloot van de Achterdijk te
Zevenbergschen Hoek, achter het pand Achterdijk 42

80/604 02-09-1980

Gemeente Terheijden: het aanbrengen van een houten voetgangersbrug over
de vliet, gelegen tussen het bestemmingsplan Zegge II en de sport- en tennisvelden aan de Ruitersvaartseweg in de gemeente Terheijden

80/605 02-09-1980

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de noordwestelijke dijksloot van de Hoge Zeedijk te Zevenbergschen Hoek i.v.m. het
maken van een aansluiting voor het pand Hoge Zeedijk nr. 36 op het elektriciteitsnet

80/606 02-09-1980

NV Nederlandse Gasunie, District Zuid te Eindhoven: het maken van 2 watergangkruisingen (wegsloten, gelegen langs de Maasroute) i.v.m. het leggen
van een aardgasleiding vanaf de Haasdijk in de gemeente Made, via de
Dordrechtseweg – Ruiterspoor naar de Teraalsterbrug over het Markkanaal
en het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het
Waterschap

80/607 02-09-1980

P. de Lint te Willemstad: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de
watergangen in het waterschap t.b.v. het verrichten van grondwerken op het
fabrieksterrein van de melkfabriek te Zevenbergschen Hoek

80/608 02-09-1980

A. Brouwers te Terheijden: het aanleggen van een toegangsdam in de
noordwestelijke wegsloot van de Munnikenhof te Terheijden

80/609 02-09-1980

C.J.M. Christiaanse te Haarlem: het aanleggen van een toegangsdam in de
zuidelijke wegsloot van de Derdeweg te Zevenbergschen Hoek en het
dempen van een sloot aldaar

80/610 21-10-1980

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 100 m. elektriciteitskabel
in de zuidelijke berm van de Munnikenhof te Terheijden en het maken van
een kruising met de zuidelijke wegsloot van die weg t.b.v. het maken van een
aansluiting voor het pand Munnikenhof 4

80/611 21-10-1980

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 90 m. pvc-gasleiding in de zuidelijke berm van de Thijsseweg te Wagenberg, het maken van een kruising
met de Vogelstraat en het maken van een duikerkruising t.p.v. de hoek
Vogelstraat – Thijsseweg

80/612 21-10-1980

J. Loonen te Hooge Zwaluwe: het hebben van een windsingel langs de noordelijke en oostelijke wegsloot van de Zonzeelseweg onder de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe binnen een afstand van 1 m. uit de boveninsteek van
die wegsloten

80/613 11-11-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
9 watergang- en wegslootkruisingen i.v.m. het leggen van een watertransportleiding van Zevenbergschen Hoek naar Zevenbergen

80/615 11-11-1980

W. den Engelse te Klundert: het verleggen en verbreden van een toegangsdam in de noordoostelijke wegsloot van de Hazeldonksezandweg onder de
gemeente Zevenbergen

80/616 23-12-1980

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de Schuivenoordseweg t.b.v. het aansluiten op het waterleidingnet van het pand Schuivenoordseweg 3 te Terheijden

80/617 23-12-1980

A. Rasenberg te Wagenberg: het dempen van een gedeelte van de noordwestelijke wegsloot van de Wildestraat te Wagenberg over een lengte van ca. 20
m.

80/619 23-12-1980

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van 2 bovengrondse watergangkruisingen op het PNEM-terrein te Geertruidenberg tussen de Amercentrale

en het in aanbouw zijnde pompstation aldaar t.b.v. het aanleggen van 2
stalen transportleidingen voor stadsverwarming
80/620 23-12-1980

W. Reniers te Hooge Zwaluwe: het ter weerszijden verbreden van een bestaande toegangsdam naar het erf van boerderij Zandstraat 1a te Hooge
Zwaluwe

80/621 23-12-1980

A.A.G. Verhoef te Den Hout: het dempen van ca. 45 m. scheidingssloot in de
gemeente Oosterhout

80/622 23-12-1980

J.A. Thijssen te Hooge Zwaluwe: het leggen van een 2 m. brede loopbrug over
een watergang in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

81/623 26-01-1981

Intergas NV te Oosterhout: het maken van een kruising met de Dorpsvliet
nabij de Zeggelaan in de gemeente Terheijden t.b.v. het leggen van een pvcgastransportleiding

81/624 26-01-1981

Staatsbedrijf der PTT, telefoondistrict Breda: het maken van 2 watergangkruisingen, één met de zuidoostelijke dijksloot van de Hoge Zeedijk en één
met de noordwestelijke wegsloot van de Voogdeweg en het leggen van ca. 90
m. telefoonkabel in de noordwestelijke berm van de Voogdeweg te Zevenbergschen Hoek i.v.m. het leggen van een telefoonkabel vanaf de Hoge Zeedijk naar de Voogdeweg

81/625 26-01-1981

C.H. Huijgens te Made: het dempen van ca. 15 m. scheidingssloot t.p.v. de
Burgemeester Van Campenhoutstraat in de bebouwde kom van de gemeente
Madetussen de panden Burgemeester Van Campenhoutstraat 62 en 75

81/626 18-03-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het 2 meter verbreden van een bestaande
toegangsdam in een watergang in de gemeente Geertruidenberg

81/627 18-03-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de zuidwestelijke wegsloot van de Hazeldonksezandweg onder de gemeente Zevenbergen t.b.v. het leggen van een elektriciteitskabel voor het aansluiten van het in
aanbouw zijnde pand van de heer W. den Engelse

81/628 27-04-1981

A. Hak Pijpleidingen BV te Ridderkerk: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het leggen van een
warmwatertransportleiding van Geertruidenberg naar Breda

81/629 18-03-1981

Inspectie der Domeinen te Breda: het leggen van een dam in een scheidingssloot in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

81/630 18-03-1981

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de perskokers van het gemaal Moerdijk i.v.m. het leggen
van een pvc-waterstransportleiding

81/631 18-03-1981

A.A.G. Verhoef te Den Hout: het dempen van 2 scheidingssloten in de
gemeente Oosterhout

81/632 18-03-1981

RK Parochie H. Stefanus te Moerdijk: het aanleggen van een toegangsdam in
de noordwestelijke kerkhofsloot te Moerdijk

81/632a 18-03-1981

Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Zonzeel te Zevenbergen: het
planten i.c. herplanten van bomen (eiken) op de westelijke berm van de
Zwaluwseweg onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

81/633 27-04-1981

Gemeente Terheijden: het aanleggen van 2 toegangsdammen in de noordoostelijke wegsloot van de Vogelstraat en de zuidelijke wegsloot van de
Thijsseweg te Wagenberg t.b.v. het aldaar aan te leggen woonwagenerf

81/636 27-04-1981

P. Avontuur te Made: het dempen van een scheidingssloot aan de Haasdijk in
de gemeente Made en Drimmelen

81/637 27-04-1981

Gemeente Terheijden: het leggen van een kabel t.b.v. het centrale antennesysteem in de zuidoostelijke berm van de Lageweg onder de gemeente
Terheijden en het maken van 3 duikerkruisingen in die weg

81/640 27-04-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van 3 watergangkruisingen en 1
wegslootkruising i.v.m. het leggen van 2 warmwater-transportleidingen van
Geertruidenberg naar Breda

81/641 27-04-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een bovengrondse kruising
met de Parallelweg te Geertruidenberg i.v.m. het leggen van 2 bovengrondse
warmwater-transportleidingen

81/642 26-05-1981

J. Loonen te Hooge Zwaluwe: het dempen van ca. 30 m. bermsloot van de
Zonzeelseweg t.p.v. de inrit van het bedrijf van dhr. J. Loonen

81/643 26-05-1981

Gemeente Terheijden: het maken van een rioolwateroverstort in de noordoostelijke wegsloot van de Vogelstraat te Wagenberg t.b.v. het aldaar aan te
leggen woonwagenerf

81/644 26-05-1981

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
1 watergangkruising en 9 dijk- en wegslootkruisingen i.v.m. het leggen van
een watertransportleiding van Zevenbergschen Hoek naar Moerdijk

81/646 26-05-1981

A. Hak Pijpleidingen BV te Ridderkerk: het tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. herstelwerkzaamheden
aan de 8” naphtaleidingen van de DSM

81/647 26-05-1981

BV Aannemingsmaatschappij Heerkens van Bavel te Tilburg: het tijdelijk lozen
van bronneringswater op de watergangen in het waterschap i.v.m. het maken van kunstwerken tussen de Amercentrale en het 150 kV-station van de
PNEM te Geertruidenberg t.b.v. het leggen van warmwatertransportleidingen
voor stadsverwarming

81/648 13-07-1981

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het aanbrengen van een voetgangersbrug ter breedte van ca. 2.30 m. over de Vliet te Moerdijk i.v.m. het maken
van een voetgangersverbinding tussen de Grindweg en het Uitwerkingsplan
Johan Willem Frisostraat te Moerdijk

81/649 13-07-1981

DSM Transportmaatschappij BV te Beek (L.): het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de DSM naftapijpleiding over een lengte van ca. 4 meter

in de noordwestelijke berm van de Derde Weg te Zevenbergschen Hoek, het
opruimen van een ondergrondse afsluiterput in de zuidoostelijke berm van
de Voogdeweg te Zevenbergschen Hoek en het plaatsen van een bovengrondse afsluiterpost op de zuidoostelijke berm van de Voogdeweg
81/650 13-07-1981

Intergas NV te Oosterhout: het maken van 3 watergangkruisingen, nl. 2
kruisingen met de watergangen, gelegen ter weerszijden van de Maasroute
en 1 kruising met de noordelijke wegsloot van de Proostensteeg in de Houtse
Polder i.v.m. de uitbreiding van het gastransportleidingnet tussen Oosterhout
en Made

81/651 17-08-1981

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het maken van een kruising met de
perskokers van het gemaal Moerdijk en het maken van een kruising met de
dijksloot van de Zwaluwsedijk i.v.m. het leggen van een pvc-rioolpersleiding
vanaf de Camping Jolly aansluitend op de gemeentelijke riolering te Moerdijk

81/652 17-08-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 40 m. elektriciteitskabel in
de zuidelijke berm van de Munnikenhof in de gemeente Terheijden

81/653 17-08-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 125 m. elektriciteitskabel
in de noordwestelijke berm van de Vogelstraat en de Thijsseweg te
Wagenberg en het maken van een kruising met de Thijsseweg t.b.v. het
aansluiten van de ter plaatse aanwezige woonwagenstandplaats op het
elektriciteitsnet

81/654 21-09-1981

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het dempen, en graven van
vervangende wegsloten langs de Hazeldonksezandweg (gedeelte
Zevenbergen – Zwartenberg) onder de gemeente Zevenbergen en het
aanleggen van nieuwe perceelsdammen, alsmede het maken van
voorzieningen t.b.v. de afwatering ter plaatse van de aanwezige bebouwing
i.v.m. het aanleggen van fietspaden langs het genoemde weggedeelte en het
reconstrueren van de hoofdrijbaan

81/655 21-09-1981

Gemeente Zevenbergen: het aanleggen van een dam met vaarduiker in de
tankval, oostelijk van de Industrieweg te Zevenbergen t.b.v. het maken van
een rioolkruising

81/656 21-09-1981

DSM Transportmaatschappij BV te Beek (L.): het plaatsen van 4 m. vangrail
op de noordoostelijke berm van de Zwaluwse Pootweg tegenover de
Derdeweg ter beveiliging van de daar ter plaatse door DSM geplaatste
afsluiterkooi t.b.v. de DSM Naftapijpleiding

81/657 21-09-1981

R. de Leeuw te Wagenberg: het verleggen van een watergang in de gemeente
Terheijden

81/658 21-09-1981

BV Internationale Boor- en Handelsmaatschappij te Schijndel: het tijdelijk
lozen van bronneringswater op watergangen van het waterschap i.v.m. het
maken van een doorpersing in de spoorweg Lage Zwaluwe – ’s-Hertogenbosch te Zevenbergschen Hoek t.b.v. de aldaar te leggen rioolpersleiding

81/659 21-09-1981

NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht: het maken van 2 kruisingen met de
weg op de Markdijk te Zevenbergen nabij de spoorwegovergang bij km.

9.280, voor het leggen van 2 kabels t.b.v. een aan te brengen automatische
knipperlichtinstallatie, alsmede voor de inbouw van automatische
treinbeïnvloeding langs de spoorweg Lage Zwaluwe – Roosendaal
81/660 29-10-1981

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het maken van 2 watergangkruisingen i.v.m. het aanleggen van een pvc-afvalwatertransportleiding van
de kern van Zevenbergschen Hoek naar de Zuivelfabriek DMV – Campina te
Zevenbergschen Hoek

81/661 29-10-1981

J.M. Oomen te Terheijden: het aanbrengen van een gemetselde klinkerbestrating over een lengte van ca. 20 m. op het talud aan de landzijde van de
zuidelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg t.p.v. nr. 3a

81/662 29-10-1981

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een kruising met de noordelijke wegsloot van de Centraleweg in de
gemeente Made en Drimmelen t.b.v. het maken van een huisaansluiting voor
het pand Steelhovensedijk 11

81/663 29-10-1981

Hulsink Ootmarsum Aannemingsbedrijf te Ootmarsum: het tijdelijk lozen van
bronneringswater op watergangen van het waterschap i.v.m. het leggen van
een afvalwatertransportleiding van de kern Zevenbergschen Hoek naar de
Zuivelfabriek DMV – Campina te Zevenbergschen Hoek

81/664 29-10-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de Bredevaart t.p.v. de Amalia van Solmsstraat te Drimmelen i.v.m. het leggen van een
elektriciteitskabel vanaf de Herengracht naar de Stationsweg

81/665 26-11-1981

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het maken van 2
duikerkruisingen in de Dirk de Botsdijk en de Groenendijk, het maken van 2
kruisingen met de weg op de Landekensdijk en de Zwaluwse Pootweg en het
leggen van ca. 420 m. telefoonkabel in de noordoostelijke en zuidwestelijke
berm van de weg op de Landekensdijk

81/666 26-11-1981

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 40 m. pvc-gastransportleiding
in de westelijke berm van de Munnikenhof onder de gemeente Terheijden
t.p.v. de aansluiting van de Bankenweg met de Munnikenhof

81/667 14-12-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 750 m. elektriciteitskabel
in de noordwestelijke berm van de weg op de Pelgrimsdijk en de noordoostelijke berm van de Lange Dreef onder de gemeente Zevenbergen

81/668 14-12-1981

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de haven van
Hooge Zwaluwe t.p.v. de Brandpolder en het kruisen van de oostelijke kade
van die haven i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel vanaf de 10 KVkast in de Brandpolder naar het nieuwe gemaal Zonzeelse Redding

81/669 14-12-1981

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het leggen van ca.
1600 m. telefoonkabel in de noordoostelijke en zuidoostelijke berm van de
Lageweg onder de gemeente Terheijden en het maken van 3 duikerkruisingen in die weg

81/670 14-12-1981

G.P. van de Wiel te Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in de

westelijke wegsloot van de Arenbergsesingeldijk onder de gemeente
Zevenbergen t.b.v. een te bouwen woning en het aanleggen van een tijdelijke
dam in een scheidingssloot
82/671 26-01-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van twee watergangkruisingen
i.v.m. het leggen van besturingskabels vanaf de Amercentrale naar het aldaar
gebouwde pompstation Amer

82/672 26-01-1982

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 700 m. waterleidingbuis in de zuidelijke berm van de weg op de
Zwaluwsedijk en de westelijke en zuidelijke berm van de Klaverpolderseweg
te Moerdijk en het maken van een duikerkruising in de Klaverpolderseweg
i.v.m. het maken van een aansluiting van het aldaar te stichten landbouwbedrijf van dhr. Van Schendel te Wagenberg

82/674 26-01-1982

R. de Leeuw te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in de, in het
kader van de Ruilverkaveling Zonzeel, nieuw gegraven watergang

82/675 26-01-1982

M. Oomen te Den Hout: het dempen van ca. 50 m. scheidingssloot in de
gemeente Made en Drimmelen

82/676 16-02-1982

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
2 slootkruisingen, een duikerkruising en een kruising met de ruilverkavelingsweg, gelegen tussen de Hazeldonksezandweg en de Markdijk te Zevenbergen
i.v.m. het verleggen van de aanwezige watertransportleiding tussen Zevenbergen en Zwartenberg t.b.v. de reconstructie van de Hazeldonksezandweg

82/677 16-02-1982

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het aanbrengen van een
gedeelte rioolwaterpersleiding tussen de Herengracht te Drimmelen en de
spoorwegovergang t.p.v. de Sluizenweg te Made, het nieuw leggen van een
rioolwaterpersleiding vanaf de genoemde spoorwegovergang via de Houtse
Polders naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemond te Oosterhout,
alsmede het gedeeltelijk vernieuwen van de bestaande rioolwaterpersleiding
in de bermen van de Drimmelenseweg en de Koekoekweg en het maken van
7 watergang- en 4 duikerkruisingen

82/678 16-02-1982

G.J.A. Broeders te Wagenberg: het 5 m. verbreden van een bestaande
toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Zonzeelseweg te Hooge
Zwaluwe t.b.v. het bouwen van een boerderij aldaar

82/679 23-03-1982

Gebr. Weterings te Terheijden: het verbreden van een bestaande
toegangsdam in de noordelijke wegsloot van de Schuivenoordseweg t.b.v.
het bouwen van een boerderij in de gemeente Terheijden

82/680 23-03-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de
Bredevaart t.h.v. de Amalia van Solmsstraat te Drimmelen t.b.v. het leggen
van een elektriciteitskabel

82/681 23-03-1982

J.D. Oosthoek te Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in de
oostelijke bermsloot van de Markdijk te Zevenbergen

82/682 23-03-1982

C.J.A. Segeren te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een toegangsdam in de

zuidelijke bermsloot van de Hoornhilsedijk te Lage Zwaluwe
82/683 23-03-1982

R. Hermus te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een stouwdam in de
zuidwestelijke wegsloot van de Bosseweg te Lage Zwaluwe

82/684 23-03-1982

J.P. van de Korput te Wagenberg: het dempen van een sloot in de gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe

82/685 20-04-1982

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen te
Roosendaal: het maken van een sloot- en duikerkruising en een kruising met
de ruilverkavelingsweg tussen de Hazeldonksezandweg en de Markdijk te
Zevenbergen i.v.m. het verleggen van de aanwezige gastransportleiding
tussen Zevenbergen en Zwartenberg t.b.v. de reconstructie van de
Hazeldonksezandweg

82/686 20-04-1982

F. Wintermans te Made: het aanleggen van een toegangsdam in de
noordoostelijke wegsloot van de Dahliastraat te Made t.b.v. het bouwen van
een veestal ter plaatse

82/687 20-04-1982

Federatie van Hengelsportverenigingen Terheijden: het plaatsen van een
regelbare tijdelijke visstuw in de watergang t.p.v. de kwekerij Snoeren te
Terheijden en het in het komende voorjaar vervangen van die tijdelijke door
een definitieve stuw t.b.v. de uitgezette vis in de Wiel nabij de genoemde
kwekerij

82/688 24-05-1982

Inspectie der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 100 m. scheidingssloot
in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

82/689 24-05-1982

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het leggen van 62 m. buisleiding in de watergang, gelegen aan de zuidzijde van het viaduct (afslag naar
Made), het verleggen van een bestaande duiker in de Haasdijk, het verplaatsen van het opvoergemaaltje aan de Haasdijk, het bouwen van een regelbare
stuw voor dit gemaaltje, het verlengen van de uitwateringsduiker van de
Brieltjenspolder, het leggen van een duiker in de verbindingsweg met de weg
Made – Drimmelen in de Brieltjenspolder, het maken van een gewapend
betonnen duiker in de hoofdtoevoerleiding naar het gemaal Horsten, het
leggen van een duiker nabij de Proostensteeg, het verleggen van de bestaande inlaatduiker in de Houtse Steeg, het aanpassen van de bestaande inlaatduiker vanuit het Wilhelminakanaal en het graven en dempen van diverse
watergangen t.b.v. het aanleggen van de wegomlegging Den Hout en de
verbindingsweg met de weg Made – Drimmelen

82/690 24-05-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 230 m. elektriciteitskabel
in de noordelijke berm van de Schuivenoordseweg onder de gemeente
Terheijden en het maken van een kruising in die weg t.b.v. het bouwen van
een boerderij voor de Gebr. Weterings te Terheijden

82/691 21-06-1982

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het maken van 2 slootkruisingen met de noordelijke wegsloot van de Houtse Steeg en met de nieuw te
graven inlaatleiding, gelegen aan de zuidzijde van de Weideweg in de Houtse
Polder t.b.v. het verleggen van de aanwezige afvalwatertransportleiding

82/692 21-06-1982

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 350 m. waterleidingbuis in de noordelijke berm van de
Schuivenoordseweg en de oostelijke berm van de weg op de Laakdijk onder
de gemeente Terheijden en het maken van een kruising met die weg

82/693 21-06-1982

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het opruimen
van ca. 200 m. waterleidingbuis in de zuidelijke berm van de Zonzeelseweg
en het leggen van ca. 400 m. waterleidingbuis in de zuidelijke berm van de
oude en nieuwe Zonzeelseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

82/694 21-06-1982

C. Oomens te Hooge Zwaluwe: het bouwen van een garage binnen een
afstand van 4 m. uit de kant van een watergang, gelegen aan de zuidzijde van
de Helkantsedijk t.p.v. het pand Helkantsedijk 4 te Hooge Zwaluwe

82/695 13-07-1982

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het aanbrengen van een tijdelijke gronddam en het plaatsen van een dompelpomp in de zuidoostelijke
dijksloot van de Bredasedijk t.p.v. het lozingspunt van het Restaurant Brabant
te Zevenbergschen Hoek t.b.v. de waterverversing ter plaatse

82/696 13-07-1982

A. Nuyten te Zevenbergen: het dempen van ca. 20 m. scheidingssloot in de
gemeente Zevenbergen i.v.m. de reconstructie van de Hazeldonksezandweg

82/697 13-07-1982

Combinatie Maasroute te ’s-Hertogenbosch: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het aanleggen van diverse kunstwerken t.b.v. de aanleg van de wegomlegging Den Hout en de verbindingsweg met de weg Made – Drimmelen

82/698 13-07-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een kruising met de zuidelijke
dijksloot van de Amerdijk t.p.v. de Amercentrale te Geertruidenberg i.v.m.
het leggen van 2 warmwatertransportleidingen voor aansluiting van het Plan
Noord II te Geertruidenberg

82/699 13-07-1982

J.A. Janson te Langeweg: het dempen van ca. 6 m. scheidingssloot, gelegen
achter het pand Hamseweg 2 te Langeweg i.v.m. het bouwen van een garage

82/700 30-08-1982

NV Nederlandse Spoorwegen, Dienstkring Breda: het afdichten van een
spoorduiker in de spoorbaan Zevenbergen – Roosendaal en het versterken
van 2 spoorduikers

82/701 30-08-1982

J.A. Thijssen te Hooge Zwaluwe: het dempen van een scheidingssloot in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe i.v.m. de toedeling van percelen in het
kader van de Ruilverkaveling Zonzeel

82/702 30-08-1982

T.W.G. Schellekens te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een toegangsdam in de westelijke wegsloot van de weg op de Streeplandsedijk t.b.v.
het stichten van een veeteeltbedrijf aldaar

82/703 30-08-1982

A. de Rond te Hooge Zwaluwe: het 2 m. verbreden van een bestaande toegangsdam in de noordwestelijke wegsloot van de Molenweg te Lage Zwaluwe

82/704 30-08-1982

W. van Laarhoven te Zevenbergschen Hoek: het dempen van ca. 600 m.
hoofdwatergang, gelegen aan de zuidzijde van de Voogdeweg onder de

gemeente Zevenbergen, het graven van ca. 600 m. vervangende hoofdwatergang en het verbreden tot het benodigde profiel van ca. 100 m. van de zuidelijke wegsloot van de Voogdeweg
82/705 30-08-1982

BV Aannemingsbedrijf NBM te Breda: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het verleggen van 2 gasleidingen
t.p.v. de Dordrechtseweg in de gemeente Oosterhout als gevolg van de aanleg van de wegomlegging Den Hout en de verbindingsweg Made – Drimmelen

82/706 30-08-1982

W. den Engelse, W.C. van Pul en A.A.M. Nuyten te Zevenbergen: het dempen
van een scheidingssloot onder de gemeente Zevenbergen

82/707 30-08-1982

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het leggen van ca.
280 m. telefoonkabel in de zuidwestelijke en zuidoostelijke berm van de
Klaverpolderseweg te Moerdijk

82/708 27-09-1982

BV Aannemings- en Handelsmaatschappij Schapers & Zn. te Raamsdonk: het
tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m.
het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden op het industrieterrein Weststad
te Oosterhout

82/709 27-09-1982

Buisleidingen M. Meijsen BV te Maarssen: het tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden aan de DSM pijpleiding nabij het verkeerskruispunt te Wagenberg

82/710 27-09-1982

Hulsink Ootmarsum Aannemingsbedrijf BV te Ootmarsum: het tijdelijk lozen
van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m. het leggen
van de persleiding Made – Drimmelen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Dongemond te Oosterhout

82/711 27-09-1982

NV Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Infrastructuur te Utrecht: het dempen van bestaande en het graven van nieuwe watergangen en spoorsloten,
het opruimen van 2 buiten gebruik zijnde spoorduikers nabij de Dirk de Botsdijk, het tijdelijk omleggen van de Ketelvliet, het maken van een nieuwe duiker in de Ketelvliet, het treffen van tijdelijke voorzieningen aan bestaande
kavelsloten, zolang geen vervangende afvoersloot langs de te verleggen
industriespoorbaan kon worden gerealiseerd, het maken van een werkweg
voor zandaanvoer aan de westzijde van de spoorbaan vanaf de weg op de
Zwaluwsedijk richting Ketelvliet en het verleggen van de bij het waterschap in
onderhoud zijnde Parallelweg, gelegen aan de oostzijde van de spoorbaan,
tussen de weg op de Zwaluwsedijk en de Verlatendijk

82/712 27-09-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 75 m. elektriciteitskabel in
de noordoostelijke berm van de Boedingseweg in de Houtse Polders, het
maken van een kruising met die weg en het plaatsen van een transformatorkast in de noordoostelijke berm van die weg i.v.m. een te bouwen boerderij
voor dhr. M. den Dekker te Den Hout

82/713 27-09-1982

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 120 m. waterleidingbuis in de zuidwestelijke berm van de Nieuweweg
onder de gemeente Zevenbergen t.b.v. het aansluiten op het waterleidingnet
van het nieuw gebouwde pand van dhr. Van de Wiel

82/714 27-09-1982

G.A. Korteweg te Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in de
watergang, gelegen aan de noordzijde van de Achterdijk te Zevenbergen

82/715 02-11-1982

J. Havermans te Den Hout: het maken van een kruising met de Witteweg
onder de gemeente Terheijden t.b.v. het leggen van een pvc-zuigleiding voor
het aansluiten van een beregeningsinstallatie aldaar

82/716 02-11-1982

Gebr. Damen te Langeweg: het aanleggen van een dam met duiker in de
westelijke wegsloot van de Noordseweg onder de gemeente Terheijden t.b.v.
een uitrit voor een aldaar gelegen boerderij

82/717 02-11-1982

J. Bastiaansen te Zevenbergen: het opruimen van 3 toegangsdammen in de
zuidelijke dijksloot van de Markdijk onder Zevenbergen en het aanleggen van
een nieuwe toegangsdam in die dijksloot

82/718 02-12-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een duikerkruising in de
noordoostelijke berm van de Zanddijk onder de gemeente Made en
Drimmelen i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel

82/719 02-12-1982

H.H. Roekx te Barendrecht: het verleggen en dempen van de watergang,
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nr. 19, gelegen
aan de noordoostelijke zijde van de aldaar gelegen kade, sectie T, nr. 1145
naar de zuidwestelijke zijde van die kade i.v.m. het egaliseren van die kade

82/720 02-12-1982

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen te
Roosendaal: het leggen van ca. 150 m. pvc-gasleiding in de zuidwestelijke
berm van de Pootweg, vanaf De Langeweg onder de gemeente Zevenbergen
en het leggen van ca. 600 m. pvc-gasleiding in de noordoostelijke berm van
die weg vanaf de Zuiddijk

82/721 02-12-1982

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het maken van een
duikerkruising in de zuidelijke berm van de Moerstraat in de gemeente
Oosterhout i.v.m. het leggen van een PTT-kabel

82/722 02-12-1982

G. Schrauwen te Zevenbergen: het dempen van ca. 170 m. inlaatleiding op
het perceel buitengorzen, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie A
nr. 175, het graven van een vervangende inlaatleiding, het slopen en verwijderen van een inlaatduiker met afsluiter en het aanbrengen van een inlaatduiker met afsluiter in de bestaande perceelsdam

82/723 02-12-1982

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een sectie- en transformatorkast op de noordwestelijke en zuidoostelijke berm van de weg op de Pelgrimsdijk onder de gemeente Zevenbergen en het maken van een kruising
met die weg i.v.m. het leggen van een elektriciteitskabel t.b.v. het aansluiten
van die transformatorkast

82/725 02-12-1982

G.P. van de Wiel te Zevenbergen: het dempen van ca. 150 m. watergang in de
gemeenten Klundert en Zevenbergen en het 4 m. verbreden van een toegangsdam naar de boerderij in de gemeente Zevenbergen

82/726 28-12-1982

De heren D. en B. de Visser te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een toe-

gangsdam in de zuidoostelijke dijksloot van de Zwaluwsedijk te Lage Zwaluwe
82/727 28-12-1982

M.H. Havermans te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een toegangsdam in
de zuidwestelijke dijksloot van de Kerkdijk te Hooge Zwaluwe, het verleggen
van een bestaande oprit op het talud van de Kerkdijk in westelijke richting,
aansluitend op die toegangsdam en het verwijderen van de bestaande
toegangsdam

82/728 28-12-1982

PTT Telecommunicatie, Directoraat Kabel- en Radioverbindingen te
Amersfoort: het leggen van een telecommunicatiekabel in de oostelijke berm
van de Molenweg en de noordwestelijke berm van de weg op de Hooge Zeedijk onder de gemeente Zevenbergen en het maken van 2 duikerkruisingen
i.v.m. het leggen van een telecommunicatiekabel van Zevenbergen naar
Zevenbergschen Hoek

83/729 14-01-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 50 m. elektriciteitskabel in
de zuidwestelijke berm van de Hoevenseweg te Wagenberg en het maken
van een kruising met die weg

83/730 14-01-1983

Intergas NV te Oosterhout: het leggen van ca. 70 m. pvc-gasleiding in de
zuidwestelijke berm van de Munnikenhof onder de gemeente Terheijden

83/731 14-01-1983

J. Bossers te Lage Zwaluwe: het dempen van ca. 13 m. wegsloot van de
Brugdam te Lage Zwaluwe, gelegen tussen de beide toegangsdammen naar
het erf van het bedrijf van dhr. J. Bossers

83/732 07-02-1983

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het leggen van
ca. 1025 m. waterleidingbuis in de noordoostelijke berm van de Witteweg en
325 m. in de zuidelijke berm van de Schransmansdreef onder de gemeenten
Oosterhout en Terheijden, het maken van een kruising met de Witteweg en
het maken van 5 duikerkruisingen in de Witteweg en de Schransmansdreef

83/733 21-03-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van 2 warmwatertransportleidingen in de gemeente Geertruidenberg en het maken van een kruising met
een watergang

83/734 21-03-1983

Meeuwissen & Van Bragt BV Aannemings- en Handelsbedrijf te Made: het
tijdelijk lozen van bronneringswater op watergangen in het waterschap i.v.m.
het verrichten van werkzaamheden aan het rioolgemaal aan de Koekoekseweg te Made

83/736 21-03-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een aansluiting op de elektriciteitskabel, gelegen in de zuidoostelijke berm van de Munnikenhof nabij de
Bankenweg onder de gemeente Terheijden

83/737 21-03-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een 10 Kv transformatorkast
op de zuidoostelijke berm van de Bredeweg in de gemeente Terheijden

83/738 21-03-1983

F.A.J. Kavelaars te Zevenbergschen Hoek: het dempen van ca. 140 m. watergang, gelegen tussen Rijksweg 16 en de spoorlijn Breda – Lage Zwaluwe te
Zevenbergschen Hoek, het slopen van de bestaande duiker in die te dempen
watergang en het aanleggen van een vervangende toegangsdam in de

noordwestelijke spoorsloot
83/739 21-03-1983

A.J.M. Hop te Lage Zwaluwe: het aanbrengen van ca. 20 m. klinkerbestrating
op het talud van de Reevliet te Lage Zwaluwe t.p.v. de voortuin voor de
woning van het landbouwbedrijf Reedijk 2 te Lage Zwaluwe

83/740 21-03-1983

J. van Haperen te Terheijden: het aanleggen van een toegangsdam in de
gemeente Terheijden

83/741 22-04-1983

W. van Laarhoven te Zevenbergschen Hoek: het ca. 100 m. verleggen van een
toegangsdam in de zuidelijke wegsloot van de Voogdeweg te
Zevenbergschen Hoek

83/742 22-04-1983

J. Rombouts te Wagenberg: het aanleggen van een toegangsdam in de westelijke wegsloot van de Lange Reeweg onder de gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe

83/743 30-05-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van ca. 50 m. elektriciteitskabel in
de oostelijke berm van de Munnikenhof in de gemeente Terheijden

83/744 30-05-1983

Madesche Modelvliegclub te Oosterhout: het verplaatsen van een perceelsdam in de perceelssloot gelegen aan de oostelijke zijde van de Reeweg

83/745 30-05-1983

C. de Deugd te Zevenbergen: de aanleg van een boerderijdam in de perceelssloot gelegen aan de noordzijde van de Afgebrande Hoef in de gemeente
Zevenbergen

83/746 30-05-1983

C. van Gils te Terheijden: de aanleg van een slootovergang (brug) voor koeien
ter verbinding van 2 weilanden

83/747 30-05-1983

Texaco Oliemaatschappij te Rotterdam: het lozen van afvalwater van huishoudelijke aard en hemelwater op het polderwater

83/748 30-05-1983

J. Reniers te Wagenberg: het verbreden van een bermsloot en de aanleg van
2 perceelsdammen en een dam ter beveiliging van een PNEM-hokje in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

83/749 27-06-1983

A.J. Razenberg te Hooge Zwaluwe: de aanleg van een melkplaat op een
perceel aan de Moerseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

83/750 27-06-1983

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
ca. 150 m. waterleiding in de noordelijke berm van de Schuivenoordseweg
t.p.v. de kruising met de Moerdijkseweg

83/751 27-06-1983

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
waterleiding in de noordelijke berm van de Negenmorgenweg en over ca. 60
m. in de oostelijke berm van de Boedingseweg

83/752 15-08-1983

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf te Roosendaal: het leggen van
een gasleiding in de Derdeweg te Zevenbergschen Hoek

83/753 15-08-1983

D. van Genesen te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een sloot, gelegen

rechts van Ewoudsdam 7 te Zevenbergschen Hoek
83/754 15-08-1983

G. Moerenhout te Drimmelen: het 4 m. verbreden van een bestaande
boerderijdam, gelegen aan de Sluizeweg 71 te Drimmelen

83/755 15-08-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van een elektriciteitskabel in de
zuidelijke berm van de Zwaluwsedijk

83/756 15-08-1983

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het aanleggen van een
telefoonkabel in de zuidelijke berm van de Pelgrimsdijk en de oostelijke berm
van de Langedreef te Zevenbergschen Hoek

83/757 15-08-1983

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een signaalkabel in de
gemeenten Geertruidenberg, Made en Oosterhout

83/758 15-08-1983

B. Flipsen te Made: het aanleggen van 2 perceelsdammen in de bermsloot,
gelegen langs de insteekweg in de Brieltjenspolder in de gemeente Made en
Drimmelen

83/759 15-08-1983

Gebr. Wijtvliet te Langeweg: het laten uitmonden van drainagebuizen in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing

83/760 15-08-1983

G. van Gils te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een bestaande
waterloop en het graven van een nieuw stuk kavelsloot

83/761 15-08-1983

P. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een bestaande
Waterloop

83/762 15-08-1983

M.W.F.M. den Dekker te Den Hout: het aanleggen van een boerderijdam aan
de Boedingseweg en een perceelsdam aan de Negenmorgenweg en het
verwijderen van enkele perceelsdammen

83/763 15-08-1983

A.C.J.M. Schrauwen te Zevenbergen: de aanleg van een nieuwe perceelsdam
en de verbreding van een bestaande dam onder de gemeente Zevenbergen

83/764 15-08-1983

Mr. Th.G.M. Heere te Woerden: het dempen van ca. 600 m. hoofdwatergang,
gelegen aan de zuidzijde van de Voogdeweg onder de gemeente
Zevenbergen, het graven van ca. 600 m. vervangende hoofdwatergang aldaar
en het verbreden tot het benodigde profiel van ca. 100 m. van de zuidelijke
wegsloot van de Voogdeweg

83/765 19-09-1983

C.G.M. Kuijpers te Den Hout: de verbreding van een boerderijdam ter betere
ontsluiting van het perceel, gelegen aan de Schransmansdreef 8 te Den Hout

83/766 19-09-1983

T. Schellekens te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een aantal sloten in
zijn, in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeelde kavel

83/767 19-09-1983

H. van Haperen te Terheijden: de aanleg van een perceelsdam ter betere ontsluiting van het perceel kadastraal bekend gem. Klundert sectie D nr. 1564

83/768 19-09-1983

A. Rasenberg te Hooge Zwaluwe: het dempen van een aantal scheidingssloten in zijn, in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeelde kavel

83/769 19-09-1983

J. Toebak te Lage Zwaluwe: het dempen van een scheidingssloot in zijn, in het
kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeelde kavel

83/770 31-10-1983

H. Verkooijen te Langeweg: het dempen van een kavelsloot, gelegen tussen
de percelen kadastraal bekend gemeente Terheijden sectie B, nrs. 373 en 131

83/771 31-10-1983

W.L.J. Machielse te Made: het dempen van een kavelsloot, het opnemen en
verwijderen van een bestaande perceelsdam en het aanleggen van een
nieuwe kavelsloot

83/772 31-10-1983

A. Segeren te Made: het dempen van een kavelsloot, gelegen tussen de percelen kadastraal bekend gem. Made en Drimmelen sectie T nrs. 653 en 651

83/773 31-10-1983

F. Oonincx te Terheijden: het dempen van een waterloop, gelegen tussen de
percelen kadastraal bekend gemeente Terheijden sectie B nrs. 621, 622, 617,
618, 615 en 616 en het laten uitmonden van de eindbuizen van zijn drainage
in een waterloop van overwegend belang

83/774 31-10-1983

J. Nollen te Zevenbergen: het aanleggen van een verbindingsduiker tussen
een waterloop van beperkt belang, gelegen langs de Langeweg, en de
Ketelvliet (een waterloop van overwegend belang)

83/775 31-10-1983

J.H. van den Bosch te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van de
eindbuizen van zijn drainage van het perceel kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen sectie G nr. 1071 in een waterloop van beperkt belang, in
beheer en onderhoud bij het waterschap

83/776 31-10-1983

J. de Laat te Hooge Zwaluwe: het verwijderen van een dam met duiker,
gelegen in een waterloop van overwegend belang

83/777 31-10-1983

J.W.H.M. van der Stee te Langeweg: het verbreden van een bestaande
perceelsdam ter betere ontsluiting van het perceel , kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen sectie I nr. 2040

83/778 31-10-1983

F.C.C. van Oers te Langeweg: het aanleggen van een boerderijdam ter ontsluiting van een nieuwe woning, gelegen aan de Pootweg in de gemeente
Zevenbergen

83/779 31-10-1983

PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: het aanleggen van een telefoonkabel in
de oostelijke berm v.d. Moerseweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

83/780 31-10-1983

J. Middelkoop te Lage Zwaluwe: het dempen van een aantal watergangen in
zijn, in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeelde kavel

83/781 31-10-1983

W. van Laarhoven te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang

83/782 31-10-1983

C.A. den Reijer te Langeweg: het verleggen van een waterloop

83/783 14-11-1983

J.H.A.J. van den Bosch te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een boerderijdam ter ontsluiting van het perceel kadastraal bekend gemeente

Zevenbergen sectie G nr. 1071
83/784 14-11-1983

L. Groenewege te Moerdijk: het verbreden van een bestaande perceelsdam
ter betere ontsluiting van de percelen kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen sectie E nrs. 63 en 64

83/785 14-11-1983

G.P. van de Wiel te Zevenbergen: het dempen van een kavelsloot, gelegen
langs de Bruiningsdijk en het laten uitmonden van de eindbuizen van zijn
drainage in een waterloop van overwegend belang

83/786 12-12-1983

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV te Assen: het verrichten van een
seismisch onderzoek

83/787 12-12-1983

C. Rombouts te Moerdijk: het verleggen van een waterloop van overwegend
belang, gelegen tussen de Klaverpolderseweg en de industriespoorlijn te
Moerdijk over een afstand van 25 à 30 m. in zuidelijke richting

83/788 12-12-1983

Gebr. Havermans te Zevenbergschen Hoek: het verleggen van een waterloop,
gelegen ten noordoosten van de Zwaluwse Pootweg

83/789 12-12-1983

A. Onderdonk te Rijen: de aanleg van een 12 m. brede perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang, gelegen aan de Dirk de Botsdijk te Lage
Zwaluwe

84/790 16-01-1984

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het gedurende twee weken lozen van 30
kubieke meter grondwater per uur op een waterloop in het waterschap

84/791 16-01-1984

P. Fens te Wagenberg: het verplaatsen van een bestaande dam met duiker,
gelegen langs het Zeggestraatje

84/792 20-02-1984

P.D.M. van Dongen te Den Hout: het dempen van een sloot, gelegen tussen
de percelen, kadastraal bekend gem. Oosterhout sectie A nrs. 314 en 1498

84/793 20-02-1984

J. van Es te Den Hout: het tot 8 m. verbreden van een bestaande toegangsdam, gelegen in de noordelijke watergang (nr. b 399) langs de Houtse Steeg
te Den Hout

84/794 20-02-1984

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een slootkruising t.b.v. de aanleg van een dienstleiding voor dhr. Th. van
Oosterhout, Witteweg te Terheijden

84/795 20-02-1984

PTT Telecommunicatie te Amersfoort: het uitvoeren van een project inzake
het onderhoud van het interlokale kabelnet

84/797 20-02-1984

L. Groenewege te Moerdijk: het verplaatsen van een perceelsdam, gelegen
aan de Koekoeksedijk over een afstand van ca. 50 m. in noordelijke richting

84/798 20-02-1984

Gemeente Made en Drimmelen, afd. Gemeentewerken: het lozen van
hemelwater op waterloop nr. 895 via 2 kolken

84/799 20-02-1984

J.C. van Run te Zevenbergschen Hoek: het bouwen van een serre op een dam
met duiker in een waterloop van beperkt belang, gelegen langs de

Driehoefijzersstraat te Zevenbergschen Hoek
84/800 20-02-1984

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het maken, hebben en onderhouden van een noodlozingsmogelijkheid t.b.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Amerweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

84/801 26-03-1984

BV Aannemingsbedrijf v/h J. Galjaard te Schijndel: het tijdelijk lozen van
bronneringswater op de watergangen in het waterschap en het aanleggen
van een (tijdelijke) ontsluitingsdam met duiker in de waterloop, gelegen langs
de Amerweg i.v.m. het oprichten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan
de Amerweg te Lage Zwaluwe

84/802 26-03-1984

A.A.J. Francois te Lage Zwaluwe: het verbreden van een bestaande perceelsdam, gelegen aan de Reeweg in de gemeente Zevenbergen, sectie F nr. 409

84/803 26-03-1984

P. Rombouts te Zevenbergschen Hoek: het aanbrengen van een perceelsdam
in een waterloop van overwegend belang ter ontsluiting van een in het kader
van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld perceel , kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen sectie C nr. 194

84/804 26-03-1984

Ph. Smits te Made: het aanbrengen van een perceelsdam in een waterloop
van overwegend belang ter ontsluiting van het perceel , kadastraal bekend
gemeente Made en Drimmelen sectie T nr. 69

84/805 26-03-1984

NV Rotterdam – Rijn Pijpleiding Mij. te Den Haag: het maken van watergangkruisingen i.v.m. het verleggen van 2 olieleidingen

84/806 26-03-1984

Gebr. Romme te Moerdijk: het vernieuwen van een bestaande perceelsdam,
gelegen aan het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe sectie A nr. 121 (Steenweg)

84/807 26-03-1984

A.H.F. Langerwerf te Wagenberg: het dempen van een waterloop, gelegen
aan de oostelijke zijde van de percelen kadastraal bekend gemeente
Terheijden sectie C nrs. 101, 102 en 103

84/808 26-03-1984

C.J.A. Havermans te Den Hout: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang (nr. b 349) ter betere ontsluiting van een
perceel grond, gelegen aan de Witteweg in de gemeente Terheijden

84/809 25-04-1984

J.M.P. Nollen te Moerdijk: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop, gelegen langs de Lapdijk, ter ontsluiting van een perceel ,
kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie E nr. 494

84/810 25-04-1984

J. Cavelaars te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang, gelegen langs de Zwaluwse Pootweg, ter
ontsluiting van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld
perceel (kadastraal bekend gem. Hooge en Lage Zwaluwe, sectie G nr. 661)

84/811 25-04-1984

F.C.C. van Oers te Langeweg: het lozen van huishoudelijk afvalwater op het
oppervlaktewater langs de Pootweg te Zevenbergen

84/812 25-04-1984

H. Timmers te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een duiker achter

het woonhuis aan de Streeplandseweg nr. 7 te Zevenbergschen Hoek,
kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie E, nr. 958
84/813 25-04-1984

A. Damen te Langeweg: het verleggen van een waterloop ten oosten van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie A nr. 184

84/814 25-04-1984

J.E. Razenberg – Oomen: het leggen van een brug over de waterloop, gelegen
ten noorden van de Distelweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

84/815 25-04-1984

Gemeente Geertruidenberg: het maken van diverse slootkruisingen t.b.v. de
aanleg van een rioolwaterpersleiding t.p.v. de Centraleweg te
Geertruidenberg

84/816 25-04-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het dempen van ca. 15 m. kavelsloot, gegraven in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel aan de Streeplandsedijk te
Zevenbergen, het leggen van een dam met duiker in de sloot tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie E, nrs. 1027 en 107,
de aanleg van een uitrit op het perceel nr. 1027, vanaf de nieuw te leggen
dam naar de Streeplandsedijk en het verwijderen van de oude dam en de
uitweg naar de Streeplandsedijk

84/817 25-04-1984

Visser & Smit Hanab BV te Lienden: het tijdelijk lozen van bronneringswater
op watergangen in het waterschap t.b.v. het omleggen van de R.R.P.leidingen aan de Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe

84/818 29-05-1984

Gemeente Terheijden: het lozen van regenwater op de oostelijke bermsloot
van de Bredaseweg te Terheijden

84/819 29-05-1984

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het maken van een slootkruising met een
waterloop van beperkt belang, gelegen langs de Hokkenberg t.b.v. de aanleg
van een elektriciteitskabel

84/820 29-05-1984

A.J. Hessels te Terheijden: het vervangen van 2 bestaande boerderijdammen
door één boerderijdam, gelegen in een waterloop van beperkt belang

84/821 29-05-1984

G.A. Korteweg te Zevenbergen: het lozen van afvalwater van huishoudelijke
aard op het oppervlaktewater, gelegen langs de Achterdijk in de gemeente
Zevenbergen

84/822 29-05-1984

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een slootkruising met een waterloop van beperkt belang, gelegen ten
noordoosten van de spoorbaan Rotterdam – Roosendaal, nabij het station
Lage Zwaluwe t.b.v. de aanleg van een waterleiding

84/823 20-06-1984

P.A. de Wijs te Terheijden: het dempen van een voormalige waterschapssloot, gelegen ten noorden van een perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie F, nr. 983

84/824 20-06-1984

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het lozen van regenwater op
de noordelijke bermsloot van de Centraleweg te Geertruidenberg

84/825 20-08-1984

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van

een waterleiding in de Bredaseweg (omlegging Terheijden)
84/826 20-08-1984

S. van Leest te Lage Zwaluwe: het gedeeltelijk dempen en verleggen van een
sloot ter verbetering van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel
toebedeeld perceel (kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe ,
sectie I, nr. 2252 en sectie G, nrs. 691, 692 en 693)

84/827 20-08-1984

Gemeente Terheijden: het aanbrengen, hebben en onderhouden van een
overstortput, alsmede het mogen lozen van het bij hevige regenval
overstortend water

84/828 20-08-1984

H. Hermus te Zevenbergen: het aanleggen van 2 perceelsdammen ter verbetering van de ontsluiting van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld perceel (kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie C,
nr. 158) en het aanpassen van het talud van een bestaande waterloop

84/829 20-08-1984

J.J. Aghina te Eindhoven: de aanleg van een betonpad langs een waterloop
van overwegend belang ter ontsluiting van een in het kader van de
Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld perceel (kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie C, nr. 95)

84/830 20-08-1984

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het maken van
een slootkruising t.b.v. de aanleg van een waterleiding in de Streeplandseweg
in de gemeente Zevenbergen

84/831 20-08-1984

Petroland BV te ’s-Gravenhage: het verrichten van een seismisch onderzoek
in het beheersgebied van het waterschap

84/832 20-08-1984

A.C. Matthijssen te Sprundel: de aanleg van een perceelsdam langs de
Klaverpolderseweg ter verbetering van de ontsluiting van een in het kader
van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld perceel (kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie A nr. 119)

84/833 20-08-1984

A. de Lint te Langeweg: het dempen van enkele kavelsloten ter verbetering
van de ontsluiting van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toebedeeld perceel (kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie I, nrs. 311,
312, 317, 318 en 319)

84/834 20-08-1984

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van de omlegging
Terheijden en in dat kader uitvoeren van diverse werken aan watergangen

84/835 20-08-1984

G. Voermans te Lage Zwaluwe: de aanleg van een perceelsdam langs de
Lange Reeweg ter betere ontsluiting van een perceel grond (kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie G, nr. 17)

84/836 20-08-1984

T. v.d. Made te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van 2 perceelsdammen
langs de Klaverpolderseweg en 1 in de Blokpolder, en voor het mogen laten
uitmonden van eindbuizen van drainage in sloot langs de Klaverpolderseweg

84/837 20-08-1984

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda: het uitvoeren van egalisatiewerken,
het graven en dempen van sloten en het aanbrengen van drainage ter verbetering van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel in pacht aan de

heer J. Middelkoop, Dirk de Botsdijk 6 te Lage Zwaluwe toe te delen perceel
84/838 17-09-1984

Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord Werkendam BV te Werkendam: het
tijdelijk lozen van bronneringswater op de watergangen in het waterschap
t.b.v. het uitvoeren van diverse werken aan de “omlegging Terheijden”

84/839 17-09-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het uitvoeren van kavelverbeteringswerken
op de aan de heer H.P.A. Damen, wonende Gorsdijk 4 te Moerdijk, in het
kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen (kadastraal
bekend gemeente Klundert, sectie E, nrs. 273 t/m 283, 293 en 294 en sectie
D, nrs. 812, 1450 t/m 1452 en 1469

84/840 17-09-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het uitvoeren van kavelverbeteringswerken
op de aan de heer W.A.A. Wijtvliet, wonende Krukweg 6 te Moerdijk, toe te
delen percelen (kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie E, nrs. 291 t/m
295, 515, 516, 547, 548, 1 t/m 5, 8 t/m 10, 412 t/m 414, 430 en 431)

84/841 17-09-1984

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het dempen van een gedeelte
waterloop, gelegen tussen de Markweg en de Rijksweg 16 i.v.m. de aanleg
van de doortrekking van de Maasroute en met kavelinrichtingswerken

84/842 17-09-1984

M.A. Quirijns te Zevenbergschen Hoek: de aanleg van een perceelsdam ter
verbetering van de ontsluiting van een in het kader van de Ruilverkaveling
Zonzeel verkaveld perceel (kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie
E, nrs. 108 en 962)

84/843 17-09-1984

A.J. Roelen te Zevenbergen: het graven van een kavelsloot en het aanbrengen van 2 perceelsdammen kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie C, nrs. 65, 66, 390 en 391

84/844 17-09-1894

M. Nollen – Gabriëls te Langeweg: het aanleggen van 2 perceelsdammen en
het verleggen van een bestaande perceelsdam ter verbetering van de
ontsluiting van een in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel te verkavelen
perceel (kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie C, nrs. 92 t/m 95)

84/845 17-09-1984

Petroland BV te ’s-Gravenhage: het verrichten van een seismisch onderzoek
met de vibroseismethode in het beheersgebied van het waterschap De Ham

84/846 29-10-1984

C.N. Brenters te Wagenberg: het aanleggen van een dam, voorzien van een
afsluitbare duiker ter verbetering van de waterbeheersing in de aan hem in
de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie D, nrs. 446, 453 en 454

84/847 29-10-1984

C. Verkooijen te Langeweg: de aanleg van een boerderijdam langs de
Hokkenberg ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie A, nr. 173

84/848 29-10-1984

L.J. Reniers te Wagenberg: het aanpassen van een bij het waterschap in
eigendom zijnde sloot, gelegen langs de Thijsseweg, ter verbetering van de
hem in de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen

84/849 29-10-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het aanbrengen van drainage in een aan de

heer C. Hermus, wonende Koekoekendijk 9 te Moerdijk in de Ruilverkaveling
Zonzeel toe te delen perceel
84/850 29-10-1984

Gemeente Terheijden: het aanleggen van drukriolering in de kern van
Wagenberg

84/851 29-10-1984

Staatsbedrijf der PTT, Telefoondistrict Breda te Breda: de aanleg van een
telefoonkabel langs de Kerkdijk in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

84/852 29-10-1984

Gemeente Zevenbergen: de aanleg van drukriolering in de locaties
Olavstraat, Hoge Zeedijk en Zevenbergschen Hoek

84/853 22-11-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het aanleggen van drainage in een aan de
heer A. de Jongh, wonende Houtse Heuvel 41 te Den Hout, in het kader van
de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen, kadastraal bekend
gemeente Oosterhout, sectie B, nrs. 1096, 183, 191, 196 en 214 (ged.)

84/854 22-11-1984

Dienst der Domeinen te Breda: het aanleggen van drainage in een aan mevr.
E. van Steenhoven – Rubbens, wonende Lapdijk 22 te Zevenbergschen Hoek
in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen, kadastraal
bekend gemeente Klundert, sectie E, nrs. 247 t/m 252 en nrs. 243 t/m 246
(ged.)

84/855 22-11-1984

Gemeente Terheijden: de aanleg van een brug over de Molenvliet te
Terheijden t.b.v. de aan te leggen wandelroute Markschans – Laakdijk

84/856 22-11-1984

British Petroleum Exploratie Maatschappij Nederland BV te Den Haag: het
verrichten van een seismisch onderzoek in de omgeving van Geertruidenberg

84/857 22-11-1984

Gemeente Zevenbergen: de aanleg van drukriolering langs de Achterdijk en
in de kern van Blauwe Sluis

84/858 17-12-1984

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het wijzigen van het elektriciteitsnet in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe (Reeweg en Kruisstraat)

84/859 17-12-1984

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een watertransportleiding langs de Koekoekweg, de Bredevaart en de
Vaartkant in de gemeente Made en Drimmelen

84/860 17-12-1984

A.G.J. Pals te Lage Zwaluwe: de aanleg van een perceelsdam langs de Lange
Reeweg in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, ter betere ontsluiting van
een perceel grond (kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie G, nr. 15)

85/861 21-01-1985

J.A. Thijssen te Hooge Zwaluwe: het dempen van een waterloop, gelegen
tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie G, nrs. 2012 en 46

85/862 21-01-1985

Gebr. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het reconstrueren van een bestaande boerderijdam ter verbetering van een bestaande boerderijdam ter
verbetering van een perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie F, nr. 120

85/863 21-01-1985

Gebr. Weterings te Terheijden: het aanbrengen van drainage en het leggen
van perceelsdammen ter verbetering van de ontwatering en de ontsluiting
van percelen grond, gelegen langs de Schuivenoordseweg

85/864 21-01-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het doen uitmonden van
drainreeksen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing

85/865 25-02-1985

M.W. Vermeulen te Lage Zwaluwe: de aanleg van een perceelsdam ter
verbetering van de ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Molenweg te Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I, nr. 1134

85/866 25-02-1985

W.B. Ooijen te Zevenbergen: het binnen één meter uit de kant van een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing uitvoeren van
verbouwingswerkzaamheden aan de woning Achterdijk 55 te Zevenbergen,
kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie I, nr. 1134

85/867 25-02-1985

A. Th. van Oosterhout te Wagenberg: het dempen en graven van waterlopen,
gelegen in de aan hem in het kader van de Ruilverkaveling Zonzeel toe te
delen percelen langs de Scheerbiesstraat en het Zeggestraatje, alsmede het
aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing, gelegen langs de Scheerbiesstraat

85/868 25-02-1985

Gemeente Made en Drimmelen: het aanbrengen, hebben en onderhouden
van 4 rioolwateroverstortputten, alsmede het lozen van het bij hevige
regenval overstortend rioolwater

85/869 25-02-1985

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het hebben, gebruiken en
onderhouden van de effluentleiding van de rioolwaterzuivering Nieuwveer

85/870 25-02-1985

Nederlandse Spoorwegen te Utrecht: het vervangen van een bestaande
duiker onder de spoorweg Breda – Rotterdam gelegen in de Ketelvliet door
een nieuw te construeren duiker in het kader van de aanleg van de vrije
spoorwegkruising Lage Zwaluwe

85/871 25-02-1985

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van de doortrekking
van de provinciale weg ’s-Hertogenbosch – Wagenberg (Maasroute) in de
westelijke richting en de in dat kader uit te voeren werken t.b.v. de
waterbeheersing in het betrokken gebied

85/872 25-02-1985

E.L. Segeren te Made: het dempen van een waterloop van overwegend
belang, het graven c.q. aanpassen van een vervangende waterloop en het
verleggen van een bestaande toegangsdam, gelegen langs een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nr. 142

85/873 25-02-1985

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: de aanleg van een vrijliggend fietspad,
gelegen aan de zuidzijde van de Dirk de Botsdijk in de gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe

85/874 25-03-1985

J.L.A. van der Heyden te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een

waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter de
woning Achterdijk 115 te Zevenbergschen Hoek
85/875 25-03-1985

Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord – Werkendam BV te Werkendam:
het lozen van bronbemalingswater d.m.v. 2 pompen met elk een capaciteit
van 30 m3 per uur t.b.v. het aanbrengen van gewapend betonnen duikers in
het kader van de doortrekking Maasroute

85/876 25-03-1985

M. Pals te Made: het aanleggen van een perceelsdam ter verbetering van de
ontsluiting van een perceel grond gelegen langs de Zoutendijk, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie G, nrs. 379 en 380

85/877 03-06-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het doen uitmonden van
drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
t.b.v. het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I, nrs. 654 (ged.) en 657 en het dempen van een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen in het perceel,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 657

85/878 25-03-1985

D. Sinx te Drimmelen: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing ter verbetering van de
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T, nr. 743

85/879 25-03-1985

A.W.J. van Geel te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam ter verbetering van de ontsluiting van een perceel grond langs de
Derdeweg, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie G, nr. 323

85/880 25-03-1985

A.J.M. Hop te Lage Zwaluwe: het dempen van een gedeelte (ca. 80 m.) van
een waterloop (“het kanaal”), gelegen tussen de Reedijk en de
Streeplandsedijk, het doen uitmonden van drainage in een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing en de aanleg van een
perceelsdam ter verbetering van de ontsluiting van een perceel grond,
gelegen langs de Reedijk

85/881 25-03-1985

Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen: het verrichten van een
seismisch onderzoek in de omgeving van Moerdijk – Lage Zwaluwe

85/882 22-04-1985

J. Dikmans te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een bestaande
boerderijdam in een waterloop van overwegend belang voor de
waterbeheersing (nr. 490), gelegen aan een bedrijfsperceel, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie G, nr. 471

85/883 22-04-1985

A.C.J.H. Schrauwen te Zevenbergen: het aanleggen van een betonpad binnen
een afstand van 4 meter uit de kant van een waterloop van overwegend
belang voor de waterbeheersing (nr. 176) ter betere ontsluiting van zijn
perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie C, nr. 524

85/884 22-04-1985

P. Reniers te Hooge Zwaluwe: het verbreden van een bestaande boerderijdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b71)
gelegen aan een bedrijfsperceel kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie G, nr. 2124

85/885 22-04-1985

P.G.A. Wijne te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam ter ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Lageweg in de gemeente
Terheijden

85/886 22-04-1985

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een pvc-waterleiding in de Thijsseweg te Wagenberg

85/887 22-04-1985

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het maken van een nieuwe
aansluiting op de provinciale weg Driehoefijzers – Zevenbergen t.b.v. het
industrieterrein Zwanengat te Zevenbergen

85/888 03-06-1985

C.A.M. van Stokkom te Drimmelen: het verbreden van een boerderijdam in
waterloop nr. 990 (overwegend belang voor de waterbeheersing), gelegen
langs de Peuzelaar in de gemeente Made en Drimmelen

85/889 03-06-1985

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het aanleggen van een rioolaansluitleiding door het perceel – eigendom van het waterschap De Ham - kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 77 over een lengte
van ca. 9 m. t.b.v. een nieuw te bouwen kantine voor de voetbalclub HZ ‘75

85/890 03-06-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het aanleggen van een
drainage, waarvan de eindbuizen uitmonden in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 189), het aanleggen van een
nieuwe kavelsloot en het dempen van een kavelsloot t.b.v. pachter J.C.A.
Barel te Moerdijk

85/891 03-06-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het aanleggen van een
drainage, waarvan de eindbuizen uitmonden in een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nr. b406) t.b.v. pachter P. van Meel te Den
Hout

85/892 03-06-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het aanleggen van een
drainage, waarvan de eindbuizen uitmonden in een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nr. b406) t.b.v. pachter P.R.J. Flipsen te
Den Hout

85/893 03-06-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda: het graven van een sloot van
beperkt belang voor de waterbeheersing in het perceel kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 110; deze sloot vormt de
pachtgrens tussen de heren A.J. Pals en F.C.D. van Groesen te Wagenberg

85/894 03-06-1985

C.G. Ardon te Hooge Zwaluwe: het verbreden van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuiden
van de Horenhilsedijk in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

85/895 03-06-1985

R. Nieuwesteeg en de gebr. Weterings te Terheijden: het dempen van een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de
percelen kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie D, nrs. 2535 en
1473, 1738 en 2443

85/896 03-06-1985

A.A.C. Kavelaars te Langeweg: het aanleggen van een betonplaat binnen een

afstand van 4 m. uit de insteek van een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing, langs waterloop nr. 171
85/897 03-06-1985

G. Schrauwen te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 116) ter
verbetering van de ontsluiting van een kavel aan de Markdijk

85/898 03-06-1985

A.A.G. Verhoef te Den Hout: het dempen van waterlopen van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend
gemeente Oosterhout, sectie A, nrs. 289 en 290, 312 en 313, 289 en 313
(ged.), 290 en 312, 310 en 311

85/899 03-06-1985

P. v.d. Made te Wagenberg: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen, kadastraal
bekend gemeente Terheijden, sectie D, nrs. 1177, 1178 en 2456

85/900 03-06-1985

C. en A. Gelens te Langeweg: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 202), gelegen
langs de Krauwelsgors

85/901 03-06-1985

Gemeente Zevenbergen: het doen uitmonden van 2 nooduitlaten van het
drukrioolstelsel in waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing.
In dit drukrioolstelsel zijn opgenomen de lozingen van de restaurants “De
Gouden Leeuw” en “Brabant” te Zevenbergschen Hoek

85/902 03-06-1985

Gemeente Terheijden: het dempen van waterlopen van beperkt belang voor
de waterbeheersing, één ten noorden van de zuigput nabij de Kerkstraat te
Wagenberg en één ten oosten van de Roode Vaart in de gemeente
Terheijden

85/903 03-06-1985

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een pvc-waterleiding in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, kruisende de
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing nr. 309, gelegen
langs de Reedijk

85/904 03-06-1985

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het reconstrueren van de
provinciale weg Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe

85/905 02-07-1985

A.J.M. Vissers te Terheijden: het vernieuwen van een boerderijdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 706),
gelegen langs de Schuivenoordseweg in de gemeente Terheijden t.b.v. het
perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie C, nr. 1078

85/906 02-07-1985

C.J.A. Havermans te Den Hout: het verleggen van een als peilscheiding
dienende dichte dam in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing

85/907 02-07-1985

G. Rommens te Etten-Leur: het uitvoeren van kavelverbeteringswerkzaamheden, waaronder het graven, verruimen en dempen van sloten, het aanbrengen van drainage op de aan hem in het kader van de Ruilverkaveling
Zonzeel toe te delen percelen, gelegen langs de Hazeldonksezandweg in de
gemeente Zevenbergen

85/908 02-07-1985

M.W.F.M. den Dekker te Den Hout: het aanbrengen van een siertuinbeplanting binnen een afstand van 4 meter uit de boveninsteek van een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 648)

85/909 25-07-1985

C.J. Mureau te Wagenberg: het aanbrengen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 328), ter
verbetering van de ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente
Terheijden, sectie E, nr. 726, gelegen langs de Scheerbiesstraat

85/910 25-07-1985

C.J. Ardon te Hooge Zwaluwe: het vernieuwen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I, nr. 1238

85/911 25-07-1985

Gemeente Terheijden: het aanleggen van een openbaar voetpad op de
westelijke kade langs de uitstroomwaterloop van het gemaal De Laak en het
aanleggen van een voetgangersbrug over deze uitstroomwaterloop

85/912 09-09-1985

J.H. van Oorschot te Made: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 929), gelegen
langs de Dahliastraat te Made t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Made en Drimmelen, sectie T, nr. 171

85/913 09-09-1985

Mevr. H.J. Ligthart – Segers te Made: het laten uitmonden van drainage in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 926),
gelegen in de omgeving van de Dahliastraat – Wilgenweg te Made t.b.v. A.J.
van Beek te Hooge Zwaluwe, pachter van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 146 en 147

85/914 09-09-1985

A. van Tetering te Zevenbergschen Hoek: het verwijderen, vernieuwen en
verbreden of verbeteren van perceelsdammen in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 342, 345, 347 en b129) voor een
goede ontsluiting van de percelen grond, gelegen langs de Eersteweg,
Tweedeweg en Dwarsdijk in de gemeente Zevenbergen

85/915 09-09-1985

Dienst der Domeinen te Breda: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 851)
gelegen in de omgeving van het Wilgewegje te Hooge Zwaluwe, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe , sectie I, nr. 2288, en het dempen
van een kavelsloot, gelegen ten oosten van het perceel grond, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 2288 t.b.v. de
pachter, dhr. J. de Laat te Wagenberg

85/916 09-09-1985

C.J.C. van Beers te Zevenbergen: het aanleggen van drainage en het laten
uitmonden hiervan in een waterloop van overwegend belang voor de
waterbeheersing (nr. 107), gelegen langs de Langeweg te Zevenbergen t.b.v.
het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie I, nr.
1879

85/917 09-09-1985

J. van Schendel te Zevenbergen: het dempen van een gedeelte van een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. het maken van

een uitrit ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Achterdijk, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie D, nr. 800
85/918 09-09-1985

M.W. Vlieger te Mijdrecht: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de
Pelgrimsdijk, ter verbetering van de percelen, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie C, nrs. 557, 558, 209 en 266

85/919 09-09-1985

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een transformatorkast
binnen een afstand van 4 meter uit de kant van een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 949), gelegen langs de
Sluizeweg in de gemeente Made en Drimmelen

85/920 03-10-1985

W.A. Wijtvliet te Moerdijk: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 17), ter
ontsluiting van een huisperceel, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie
E, nr. 470, gelegen aan de Krukweg te Moerdijk

85/920a 14-10-1986

W.A. Wijtvliet te Moerdijk: het dempen van ca. 34 m. waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nr. b 17) ter betere ontsluiting van een
nieuw te bouwen woning

85/921 03-10-1985

P.M. Bossers te Langeweg: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie I,
nr. 583, gelegen aan de Hoge Zeedijk

85/921a 23-04-1986

P.M. Bossers te Langeweg: het verbreden van een perceelsdam tot een totale
breedte van 12 m. en het verwijderen van een bestaande perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 155), gelegen
langs de Molenweg te Langeweg

85/922 03-10-1985

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter W.A. Trompers te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing, gelegen tussen de Reedijk en de Streeplandsedijk en het
dempen van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing
langs de Streeplandsedijk, het laten uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 95), het aanleggen
van 3 perceelsdammen in waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van percelen grond en het graven van kavelsloten, gelegen langs 2 percelen grond tussen de Reedijk en de
Streeplandsedijk

85/923 03-10-1985

W.G. van de Woning te Wagenberg: het dempen van een waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 325) aan weerszijden van een
bestaande boerderijdam over een lengte van 20 m. gelegen langs de
Scheerbiesstraat

85/924 28-10-1985

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het uitvoeren
van diverse werken t.b.v. de waterbeheersing in het kader van de aansluiting
van de Maasroute op Rijksweg 16 in de gemeente Terheijden

85/925 28-10-1985

A.J. van Geel te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 308)en
het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond,
gelegen aan de Landekensdijk

85/926 28-10-1985

P. Pals te Lage Zwaluwe: het laten uitmonden van drainages in waterlopen
van beperkt belang (nr. b 95) en overwegend belang (nr. 307) voor de
waterbeheersing t.b.v. percelen langs de Reedijk en de Landekensdijk

85/927 28-10-1985

F. Dekkers te Zevenbergschen Hoek: het aanbrengen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 95), ter
verbetering van de ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Reedijk in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe

85/928 28-10-1985

A.A.C. Kavelaars te Langeweg: het laten uitmonden van drainages in waterlopen van beperkt belang (nr. b 146) en overwegend belang (nrs. 171 en 172)
voor de waterbeheersing en het vernieuwen en verbreden van een perceelsdam tot een totale breedte van 10 m. in een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing (nr. b 146) ter betere ontsluiting van een perceel
grond, gelegen langs de Schenkeldijk

85/929 28-10-1985

Gebr. Romme te Moerdijk: het vernieuwen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, gelegen langs de Steenweg

85/929a 14-01-1986

Gebr. Romme te Moerdijk: het vernieuwen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 5) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de goederenspoorlijn
Moerdijk

85/930 28-10-1985

Petroland BV te ’s-Gravenhage: het verrichten van seismisch onderzoek in de
omgeving van Terheijden, Made en Den Hout

85/931 28-10-1985

H.P.A.M. Damen te Moerdijk: het dempen van waterlopen van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen in een perceel grond tussen de J.W.
Frisolaan en de goederenspoorlijn in Moerdijk en het aanleggen van een
perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing
(nr. b 4) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen aan de J.W.
Frisolaan

85/932 28-10-1985

J. Toebak te Lage Zwaluwe: het aanleggen van 2 perceelsdammen in waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van
2 percelen grond, gelegen langs de Landekensdijk

85/932a 14-01-1986

Gebr. Toebak te Lage Zwaluwe: het dempen van kavelsloten in percelen
grond langs de Landekensdijk, het dempen van de kavelsloten en de Kromme
Kreek binnen percelen, gelegen langs de Landekensdijk en de Bredasepolderdijk, het dempen van de kavelsloten en de Kromme Kreek binnen percelen,
gelegen tussen de Bloemendaalsezeedijk en de goederenspoorlijn, het
dempen van de kavelsloten binnen percelen tussen de goederenspoorlijn en
de Derdeweg, het laten uitmonden van drainages in waterlopen van beperkt

belang (nr. b 124) en overwegend belang (nrs. 299, 301, 306, 380, 382 en
387) voor de waterbeheersing, het graven van een scheidingssloot, gelegen
langs een perceel aan de Bredasepolderdijk en het verruimen van een
scheidingssloot
85/933 28-10-1985

M.J. de Bruijn te Zevenbergschen Hoek: het dempen van waterlopen van
beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen in een perceel grond
tussen de Zwaluwse Pootweg en de Vijfdeweg

85/933a 26-05-1986

M.J. de Bruijn te Zevenbergschen Hoek: het leggen van 2 perceelsdammen in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 407),
ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen aan de Zwaluwse
Pootweg

85/933b 22-09-1986

M.J. de Bruijn te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing tussen de percelen, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie G, nrs. 1025 en 1027 en 1026 en
1109, gelegen aan de Zwaluwse Pootweg

85/934 28-10-1985

Chr. Peeters te Terheijden: het aanleggen van een betonpad van ca. 260 m.
lengte op 1 m. uit de boveninsteek van een waterloop van overwegend
belang voor de waterbeheersing (nr. 499)

85/935 28-10-1985

Gemeente Terheijden: het aanbrengen van 2 toegangsdammen in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 511), ter
ontsluiting van het bedrijventerrein ’t Spijck, gelegen aan de Bredaseweg
(RW 755) in de gemeente Terheijden

85/936 28-10-1985

P. Lambregts te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 97), gelegen langs de Reedijk en het verplaatsen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de Reedijk

85/937 28-10-1985

PTT Telecommunicatie, Telefoondistrict Breda te Breda: het aanleggen van
een telefoonkabel van Made naar Den Hout, kruisende waterlopen van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 603 en 604), gelegen langs
de Maasroute

85/938 10-12-1985

Gemeente Terheijden: het realiseren van bestemmingsplan Liesveld

85/939 10-12-1985

Gemeente Terheijden: het aanleggen van een duiker in een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 572) t.b.v. het maken van
een verbindingsweg tussen de Lageweg en de Moerdijkseweg

85/940 10-12-1985

Gemeente Made en Drimmelen: het reconstrueren van de Sluizeweg in de
gemeente Made en Drimmelen en het in dat kader uitvoeren van diverse
werken t.b.v. de waterbeheersing in het betrokken gebied

85/941 10-12-1985

Mevr. L. Damen – Buiks te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 124) ter
betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Derdeweg en het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend (nr. 387) en

beperkt (nr. b 124)belang voor de waterbeheersing
85/942 10-12-1985

H. Keller te Lage Zwaluwe: het verleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van
een perceel grond, gelegen aan de Landekensdijk, het verleggen van een
boerderijdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 744), ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 683 en het laten
uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de
waterbeheersing (nr. 299) t.b.v. een perceel grond, gelegen langs de
Landekensdijk

85/943 10-12-1985

Gebr. Havermans te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van
drainage in een waterloop van overwegend (nr. 409) en beperkt (nrs. b 107
t/m b 111) belang voor de waterbeheersing t.b.v. percelen grond langs de
Zwaluwse Pootweg en het aanleggen van 3 perceelsdammen in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 109), gelegen
langs de Zwaluwse Pootweg

85/944 10-12-1985

J.A.M. Havermans te Den Hout: het uitvoeren van kavelwerkzaamheden,
waaronder het graven en dempen van waterlopen van beperkt belang voor
de waterbeheersing op een aan hem door de Ruilverkaveling Zonzeel toe te
delen perceel, gelegen langs de Witteweg in de gemeente Terheijden

85/945 10-12-1985

J.W. van der Stee te Langeweg: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend (nr. 64) en beperkt (nr. b 142) belang voor de
waterbeheersing t.b.v. percelen, gelegen langs de Hamseweg te Langeweg en
het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing (nr. b 141) ter betere ontsluiting van een perceel
grond, gelegen langs de Hamseweg te Langeweg

85/945a 26-05-1986

J.W.H.M. van der Stee te Langeweg: het aanleggen van een betonpad ter
lengte van ca. 330 m. op 1 meter uit de boveninsteek van een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 64) t.b.v. een perceel,
gelegen langs de Hamseweg te Langeweg

85/946 10-12-1985

Gebr. Damen te Terheijden: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 503 en 504) t.b.v.
percelen, gelegen langs de Schuivenoordseweg en het aanleggen van 3 perceelsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 503 en 504) ter betere ontsluiting van enkele percelen

85/947 10-12-1985

R.G. Leijten te Terheijden: het verleggen van 2 perceelsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 504) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Schuivenoordseweg en
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 504) t.b.v. een perceel, gelegen langs de
Schuivenoordseweg

85/948 10-12-1985

J.C. Maris te Langeweg: het graven en dempen van waterlopen van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen in en langs percelen aan de
Schenkeldijk, Voogdeweg en Hoge Zeedijk, het aanleggen van 2 perceels-

dammen in waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. b
141 en b 149) ter betere ontsluiting van percelen grond, gelegen langs de
Hanseweg en de Schenkeldijk en het laten uitmonden van drainage in
waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. b 149 en b
144) t.b.v. percelen, gelegen langs de Schenkeldijk en de Voogdeweg
85/949 10-12-1985

N. Lucas te Lage Zwaluwe: het graven en dempen van waterlopen van
beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen in en langs percelen tussen
de Bloemendaalse Zeedijk en de Zwaluwse Pootweg, het aanleggen van een
perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 399) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Nieuwe Vierdeweg en het laten uitmonden van drainage in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 399)

85/950 10-12-1985

J. Rovers te Den Hout: het lozen van bronneringswater op het oppervlaktewater in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
617) t.b.v. de bouw van een machineberging

85/951 10-12-1985

W.A. de Lint te Zevenbergschen Hoek: het graven van scheidingssloten in en
langs percelen, het uitdiepen en verbreden van een spoorsloot, het verleggen
van perceelsdammen in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 123) ter betere ontsluiting van percelen, gelegen langs de
Derdeweg en het laten uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 123)

85/952 10-12-1985

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda t.b.v. pachter L. Groenewege
te Moerdijk: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 191 en 206) t.b.v. percelen,
gelegen langs de Koekoekendijk en de Parallelweg in de gemeente Klundert

85/953 10-12-1985

J.H.A.J. van de Bosch te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr.
b 124) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Derdeweg, het laten uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nrs. b 123 en b 124) t.b.v. een perceel
grond, gelegen langs de Derdeweg en het dempen en graven van waterlopen
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen in en langs een perceel
aan de Derdeweg

85/954 10-12-1985

A. Fens te Prinsenbeek: het dempen van waterlopen van beperkt belang voor
de waterbeheersing, gelegen in een perceel grond langs de Schuivenoordseweg, het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 504) t.b.v. een perceel, gelegen langs de
Schuivenoordseweg en het vernieuwen van 2 perceelsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 504) ter betere
ontsluiting van een perceel grond langs de Schuivenoordseweg

85/955 10-12-1985

Ant. Stoop te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van percelen grond, gelegen langs de Westelijke Parallelweg te
Zevenbergschen Hoek

85/956 10-12-1985

M.P.C.J. Oomen te Den Hout: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 637, 639 en 640)
t.b.v. percelen, gelegen in de Lage Landen te Den Hout en het leggen van 2
perceelsdammen en het verbreden van een perceelsdam in waterlopen van
overwegend (nr. 640) en beperkt (nrs. b 417 en b 418) belang voor de
waterbeheersing ter betere ontsluiting van percelen grond, gelegen in de
Lage Landen te Den Hout

86/957 14-01-1986

P. Meeuwissen te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van 4 perceelsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
343) ter betere ontsluiting van percelen grond, gelegen langs de Tweedeweg
en de verwijdering van 6 oude perceelsdammen, het laten uitmonden van
drainage in waterlopen van overwegend (nrs. 343 en 387) en beperkt (nrs. b
124 en b 128) belang voor de waterbeheersing, het dempen van scheidingssloten met een totale lengte van ca. 1790 m. en het graven van nieuwe
scheidingssloten met een totale lengte van ca. 1050 m.

86/958 14-01-1986

Fa. Aarts en Uytdewilligen te Steenbergen: het lozen van bronneringswater
t.b.v. de reconstructie van de Sluizeweg in de gemeente Made en Drimmelen

86/959 14-01-1986

E. Segeren te Made: het aanleggen van 2 perceelsdammen in een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 418) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen in de Lage Landen te Den Hout en het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing (nr. b 418)

86/960 14-01-1986

L. Lambregts te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 121) ter
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Derdeweg en het laten
uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 121)

86/961 14-01-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J. Broere te Lage Zwaluwe: het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 754) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 673

86/962 14-01-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter H. Evegaars te Lage Zwaluwe:
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 735) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 523

86/963 14-01-1986

C.J.A. Segeren te Lage Zwaluwe: het graven, dempen en herprofileren van
scheidingssloten in en langs de aan hem door de Ruilverkaveling Zonzeel
toebedeelde percelen, gelegen langs de Horenhilsedijk te Lage Zwaluwe en
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 416) t.b.v. percelen, gelegen langs de
Horenhilsedijk te Lage Zwaluwe

86/963a 04-06-1987

C.J.A. Segeren te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 39) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en

Lage Zwaluwe, sectie L, nr. 4, gelegen langs de Lange Reeweg te Lage
Zwaluwe en het aanleggen van een kavelpad langs een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 416) op perceel, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nrs. 9, 12, 13 en 14
86/964 14-01-1986

P. Nuyten te Made: het verbreden van 2 perceelsdammen in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 945)ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T, nrs. 513 en 514, gelegen langs de Zeggeweg

86/965 14-01-1986

J. Ooyens te Made: het hebben van een windhaag langs een boomgaard op
een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie
T, nr. 378, binnen een afstand van 4 meter uit de boveninsteek van een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen ten
westen van de Koekoekweg

86/966 14-01-1986

Gebr. Oonincx te Terheijden: graven en dempen van sloten in een door de
Ruilverkaveling Zonzeel aan hen toebedeeld perceel grond, gelegen aan de
Schuivenoordseweg en het leggen van 3 nieuwe perceelsdammen en het
verwijderen van de oude perceelsdammen in waterlopen van beperkt ( nr. b
227) en overwegend (nr. 501) belang voor de waterbeheersing

86/967 14-01-1986

W. van der Stee te Langeweg: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend (nrs. 83, 61 en 57) en beperkt (nrs. b 143 en b 204)belang voor de waterbeheersing, het aanleggen van een dubbele perceelsdam
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 204), ter
betere ontsluiting van een perceel, gelegen aan de Hokkenberg, het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing (nr. b 143), ter betere ontsluiting van een perceel, gelegen
aan de Hamseweg te Langeweg en het verbreden van een perceelsdam in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 61) ter
betere ontsluiting van een perceel, gelegen aan de Langeweg

86/968 14-01-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter D. de Visser te Lage Zwaluwe:
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 710) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 654 (ged.), het dempen van
kavelsloten in dat perceel, het leggen van 2 perceelsdammen in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuidoosten
van het Schuddebeursweggetje en het leggen van 2 schouwdammen in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 710)

86/969 14-01-1986

T.G. Muller te Terheijden: het mogen lozen van afvalwater en hemelwater op
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen ten
noorden van de doortrekking van de Maasroute en het mogen aanplanten
van een singel bomen en struiken langs een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen ten noorden van de doortrekking van de
Maasroute

86/970 14-01-1986

H.P.H.M. Verkooijen te Langeweg: het aanleggen van een ca. 25 m. lange
duiker in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing,
gelegen tussen percelen aan de Noordseweg

86/971 06-02-1986

A.J.M. Hop te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een afsluitbare dam, functionerende als peilscheiding, in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing langs een perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie I, nr. 468, gelegen aan de Dirk de Botsdijk

86/972 06-02-1986

M.C. den Reijer te Zevenbergschen Hoek: het leggen van 2 perceelsdammen
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere
ontsluiting van percelen, gelegen langs de Landekensdijk

86/973 06-02-1986

Aannemersbedrijf De Groot en Van Hemert BV te Giessen: het lozen van
bronneringswater op het oppervlaktewater (bermsloten langs de
Zijlbergsestraat) t.b.v. de aanleg van riolering in het bestemmingsplan
Haasdijk in de gemeente Made en Drimmelen

86/974 11-03-1986

A. Sweere te Zevenbergen: het vernieuwen van een boerderijdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van
een huisperceel , gelegen langs de Pelgrimsdijk te Zevenbergen

86/975 11-03-1986

H.S.R.M. Hermus te Zevenbergen: het vernieuwen van een boerderijdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting
van een huisperceel , gelegen langs de Pelgrimsdijk te Zevenbergen

86/976 11-03-1986

C. van Riel te Terheijden: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 706) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Schuivenoordseweg in de
gemeente Terheijden

86/977 11-03-1986

Handelskwekerij Fides te De Lier: het aanleggen van een tijdelijke toegangsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter
ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T, nrs. 682 en 683, gelegen langs de Plukmadeweg

86/978 11-03-1986

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een 10 kV-kabel langs de
Centraleweg – Heulweg – Plukmadeweg in de gemeenten Geertruidenberg
en Made en Drimmelen t.b.v. de stroomvoorziening van het glastuinbouwproject in de Plukmadepolder te Made

86/979 11-03-1986

NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht: het lozen van bronneringswater op
het oppervlaktewater t.b.v. het vernieuwen van de duikers in de spoorlijn
Lage Zwaluwe – Dordrecht, ter hoogte van de Ketelvliet (waterloopnummer
257) te Moerdijk

86/980 23-04-1986

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een gronddam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1015) ter
realisering van de leidingenstraat t.b.v. het glastuinbouwproject in de
Plukmadepolder te Made

86/981 23-04-1986

Stichting Bevordering Tuinbouwbelangen te ’s-Gravenhage: het aanleggen
van een tijdelijke toegangsdam in een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing, ter ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend
gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nrs. 1161 en 1162, voor Agrocultuur

BV, gelegen aan de Plukmadeweg
86/982 23-04-1986

J.A.J. Fens te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 297) ter ontsluiting
van een perceel grond, gelegen aan het Zeggestraatje te Wagenberg

86/983 23-04-1986

A.Th. van Oosterhout te Wagenberg: het verbreden van een boerderijdam en
een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 334) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Linieweg te Wagenberg

86/984 23-04-1986

Gebr. Romme te Hooge Zwaluwe: het verplaatsen van 2 perceelsdammen in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Derdeweg

86/985 23-04-1986

Chr. van Dongen te Made: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 611) t.b.v. percelen, gelegen in de Briellepolder te Den Hout

86/986 23-04-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter G. Tabak te Lage Zwaluwe: het
aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 730) ter betere ontsluiting van een perceel
grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nr.
684, gelegen langs de Keizersdijk

86/987 23-04-1986

Dhr. J. Moerenhout te Den Hout: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 526) t.b.v.
percelen, gelegen langs de Schimmer te Terheijden

86/988 23-04-1986

J. van Beek te Zevenbergschen Hoek: het dempen van waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing op een aan hem door de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen perceel, het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 154) en het
leggen en verleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond,
gelegen langs de Achterdijk

86/989 23-04-1986

W.J.W. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b
119) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de
Derdeweg, het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend (nr. 343) en beperkt (nr. b 119) belang voor de waterbeheersing en het
graven en dempen van waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing in de aan hem door de Ruilverkaveling Zonzeel toe te delen percelen,
gelegen langs de Derdeweg

86/989a 06-02-1987

W. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (343) ter
betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O, nr. 503, gelegen langs de Tweedeweg te
Zevenbergschen Hoek

86/990 23-04-1986

W.G. Bastiaansen te Terheijden: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (Verlengde
Vaartkantvliet) t.b.v. percelen, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie D, nrs. 1963, 1964 en 2061

86/991 23-04-1986

J.P. van de Korput te Hooge Zwaluwe: het plaatsen en hebben van een afrastering in de vorm van een 2 m. hoog volledig gesloten hekwerk op een huisperceel, gesitueerd langs de waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. b 61 en b 62), gelegen aan de Zonzeelseweg te Hooge
Zwaluwe

86/992 23-04-1986

B. van de Made te Wagenberg: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen in een perceel aan de Zuidveren te
Wagenberg

86/993 23-04-1986

C.B. Segeren te Made: het laten uitmonden van drainage in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 809) t.b.v. het perceel
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nr. 34, gelegen
aan de Ruilverkavelingsweg te Made

86/994 23-04-1986

J. Cavelaars te Lage Zwaluwe: het vernieuwen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 409) ter
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Zwaluwse Pootweg, het
verbreden van een boerderijdam in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 409) ter betere ontsluiting van een huisperceel
gelegen langs de de Zwaluwse Pootweg en het laten uitmonden van drainage
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 409)
t.b.v. percelen, gelegen langs de de Zwaluwse Pootweg

86/995 23-04-1986

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het lozen van bronneringswater op het oppervlaktewater i.v.m. het leggen van warmwatertransportleidingen t.b.v. het
Amerwarmteproject te Made

86/996 26-05-1986

A. Pals te Lage Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 735 en 736) t.b.v. percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nrs. 507
en 508

86/997 26-05-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J.C.A. Barel te Moerdijk: het maken van een uitrit over een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 189) ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen
langs de Koekoekendijk te Moerdijk

86/998 26-05-1986

F. Pals te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van 2 perceelsdammen in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 140) ter
betere ontsluiting van percelen gelegen langs de Hoge Zeedijk

86/999 26-05-1986

Gemeente Geertruidenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 979) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A nr. 2364, gelegen nabij de Heulweg te Geertruidenberg

86/1000 26-05-1986

J.J. van Dongen te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 997) ter betere
ontsluiting van zijn huisperceel, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T nr. 600, gelegen langs de Bergseweg

86/1001 26-05-1986

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van een kabel t.b.v. een klantenstation (Korteweg 183.110), kruisende een waterloop van beperkt belang, gelegen ten oosten van de Molenweg te Zevenbergen

86/1002 26-05-1986

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van een kabel t.b.v. een te plaatsen
sectiekast (3RT.SK), kruisende een waterloop van beperkt belang, gelegen ten
zuiden van de Hoge Zeedijk te Langeweg

86/1003 30-06-1986

L. Vrolijk te Langeweg: het verplaatsen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 88) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs het Krauwelsgors te
Langeweg

86/1004 30-06-1986

W. Litjens te Langeweg: het verbreden van een toegangsdam tot een woning
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 166) tot
een totaallengte van 15 m., wegens een aanbouw aan de woning, gelegen
langs de Pootweg te Langeweg

86/1005 30-06-1986

J.J. Molengraaff te Langeweg: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend (nrs. 65 en 67) en beperkt (nr. b 158) belang voor de
waterbeheersing, het dempen van waterlopen van beperkt belang voor de
waterbeheersing, het verbreden van een boerderijdam in een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 69) ter betere ontsluiting
van een perceel, gelegen langs de Langeweg en het verbreden van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
(nr. 65) ter betere ontsluiting van een perceel

86/1006 30-06-1986

W. van Ginneken te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een gedeelte (12
m.) van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, achter
het huisperceel Ewoudsdam 24 te Zevenbergschen Hoek

86/1007 30-06-1986

P. Rovers te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een gedeelte (12 m.) van
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, achter het huisperceel Ewoudsdam 22 te Zevenbergschen Hoek

86/1008 30-06-1986

P.J.A.M. Francois te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een gedeelte (40
m.) van een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
402), voor het huisperceel Bloemendaalse Zeedijk 28 te Zevenbergschen
Hoek

86/1008a 22-09-1986 P.J.A.M. Francois te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing, tussen de percelen kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie G nrs. 1026 en 1109, gelegen tussen
de Vijfdeweg en de Zwaluwse Pootweg
86/1008b 17-12-1986 P.J.A.M. Francois te Zevenbergschen Hoek: het dempen en herprofileren van
waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing in en langs de per-

celen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O, nrs. 393, 402 en
403, het laten uitmonden van drainage in waterlopen van beperkt (nr. b 104)
en overwegend (nr. 403) belang voor de waterbeheersing t.b.v. van voornoemde percelen en het aanleggen en hebben van 3 perceelsdammen in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 403) ter
ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie O, nrs. 402 en 403, gelegen langs de Vijfdeweg
86/1009 30-06-1986

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter F. de Rond te Lage Zwaluwe: het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 714) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 688

86/1010 30-06-1986

G. Moerenhout te Drimmelen: het verbreden van een toegangsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 949) tot een
totaallengte van ca. 25 m.

86/1011 30-06-1986

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het verleggen van een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 718), gelegen ten noorden
van de Oudeweg te Lage Zwaluwe in het kader van de reconstructie van de
Oudeweg

86/1012 30-06-1986

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een pvc-waterleiding nabij de aansluiting Maasroute – Rijksweg 16 in de
gemeente Terheijden, kruisende een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 72)

86/1013 29-07-1986

Intergas NV te Oosterhout: het kruisen van een gastransportleiding met een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 603),
gelegen ten zuiden van de provinciale weg (T 33) te Den Hout

86/1014 29-07-1986

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gastransportleiding t.b.v.
het toekomstige tuinbouwgebied in de Plukmadesepolder, kruisende waterlopen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen
tussen de Steelhovensedijk en de Plukmadeseweg

86/1015 29-07-1986

PTT telecommunicatie, Directoraat Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het aanleggen van een glasvezelkabel en het meeleggen van een
H.D.P.E.-buis langs de Hazeldonksezandweg te Zevenbergen, kruisende een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 111), betreffende het Zwanengat ten noordoosten van de Hazeldonksezandweg

86/1016 29-07-1986

PTT telecommunicatie, Telefoondistrict Breda: het aanleggen van een telefoonkabel langs de Molenweg, Ruilverkavelingsweg en Brandpolderweg te
Hooge Zwaluwe, kruisende een waterloop van overwegend belang voor de
waterbeheersing (nr. 787), betreffende de Haven van Hooge Zwaluwe ten
noorden van de Ruilverkavelingsweg te Hooge Zwaluwe

86/1017 29-07-1986

Nederlandse Aardolie Maatschappij BV te Assen: het verrichten van seismisch
onderzoek in de omgeving van Lage Zwaluwe, Drimmelen en
Geertruidenberg

86/1018 29-07-1986

Petroland BV te ’s-Gravenhage: het graven van een scheidingssloot langs een
perceel grond (boorlocatie) langs de insteekweg van de Steelhovensedijk, het
leggen van 2 perceelsdammen in waterlopen van beperkt belang voor de
waterbeheersing (nr. b 415) en het lozen van hemelwater op het oppervlaktewater t.b.v. de boorlocatie

86/1020 29-07-1986

Gemeente Made en Drimmelen: het planten van knotwilgen langs een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 932, 933, 944 en
948), lopende van de kom van Drimmelen naar de Koekoekweg

86/1021 22-09-1986

Gebr. Sprangers te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een boerderijdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
296) ter betere ontsluiting van een huisperceel, gelegen aan de
Bloemendaalsezeedijk te Zevenbergschen Hoek

86/1022 22-09-1986

Automobielbedrijf Sj. Hopmans te Standdaarbuiten: het verbreden van 2
toegangsdammen in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 163) ter betere ontsluiting van een automobielbedrijf, gelegen
aan de Langeweg te Zevenbergen en het lozen van hemelwater op waterlopen van beperkt (nr. b 163) en overwegend (nr. 110) belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de Langeweg en Industrieweg te Zevenbergen

86/1023 22-09-1986

C.A. van de Poel te Zevenbergschen Hoek: het leggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 94) ter
betere ontsluiting van een perceel, gelegen aan de Oostelijke Parallelweg te
Zevenbergschen Hoek

86/1024 22-09-1986

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen: het
leggen van een gasleiding langs de Hazeldonksezandweg te Zevenbergen,
kruisende een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
(nr. 111), betreffende het Zwanengat ten zuidwesten van de
Hazeldonksezandweg

86/1025 22-09-1986

W.C.M. Wijne te Lage Zwaluwe: het leggen en hebben van een perceelsdam
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 409)
ter ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Zwaluwse Pootweg en
het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend (nr. 409)
en beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. percelen, gelegen langs de
Zwaluwse Pootweg en de spoorlijn Breda – Rotterdam te Lage Zwaluwe

86/1026 22-09-1986

Dienst der Domeinen te Breda: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 747) t.b.v.
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I
nr. 523 (ged.)

86/1027 22-09-1986

G.J. Rommens te Etten-Leur: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, gelegen langs de Hazeldonksezandweg

86/1028 22-09-1986

L.F.A. Wijne te Zevenbergschen Hoek: het leggen en hebben van 4 perceelsdammen in de waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing
(nrs. 404, 406, 407 en 408) ter ontsluiting van percelen grond, gelegen langs

de Vierdeweg en de Zwaluwse Pootweg en het laten uitmonden van drainage
in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing t.b.v.
percelen, gelegen langs de Vierdeweg en de Zwaluwse Pootweg
86/1029 14-10-1986

Landinrichtingscommissie van de Ruilverkaveling Zonzeel te Etten-Leur: het
aanleggen van een duiker onder de Zwaluwse Pootweg – aan de zuidzijde van
de Nieuw Zonzeelseweg – ter verbetering van de drooglegging van de
gronden ten westen van de Zwaluwse Pootweg

86/1030 14-10-1986

J. van de Vorst te Wagenberg: de aanleg van een duiker onder de Hoevenseweg ter verbetering van de ontwatering van de gronden aan de oostzijde van
de Hoevenseweg via waterloop nr. b 257 en voor de aanleg van een duiker
onder een bestaande perceelsdam, gelegen in een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nr. b 256)

86/1031 14-10-1986

Gebr. Havermans te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b
107), gelegen langs de Vierdeweg en voor het verbreden van 2 perceelsdammen in waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. b 107
en b 109), langs de Vierdeweg en de Zwaluwse Pootweg

86/1032 18-11-1986

Florie en Van den Heuvel BV te Nieuwegein: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
981) ter betere ontsluiting van het bedrijfsperceel, kadastraal bekend
gemeente Geertruidenberg, sectie A nr. 2365, gelegen langs de Centraleweg
te Geertruidenberg

86/1033 18-11-1986

G. van Gils te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Landekensdijk te
Zevenbergschen Hoek

86/1034 18-11-1986

J. Krijger te Zevenbergen: het verleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 160) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie I, nr. 1939, gelegen aan de Provinciale weg – Driehoefijzersstraat te
Zevenbergen

86/1035 18-11-1986

J.D. Oosthoek te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Generaal Allenweg te
Zevenbergen

86/1036 18-11-1986

H. v.d. Bosch te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 124) ter
betere ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Derdeweg te
Zevenbergschen Hoek en het laten uitmonden van drainage in waterlopen
van overwegend (nrs. 386 en 387) en beperkt (nr. b 124) belang voor de
waterbeheersing t.b.v. percelen, gelegen langs de Derdeweg te
Zevenbergschen Hoek

86/1037 18-11-1986

D. de Visser te Lage Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 721) t.b.v. het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr.
557, gelegen langs de Keizersdijk te Lage Zwaluwe

86/1038 18-11-1986

G.N. Nelemans te Zevenbergen: het ca. 5 m. verleggen van een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de Achterdijk,
het graven en dempen van scheidingssloten, het verwijderen van perceelsdammen uit waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing en het
laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend en beperkt
belang voor de waterbeheersing t.b.v. enkele percelen, gelegen tussen de
Pelgrimsdijk en de Achterdijk te Zevenbergen

86/1039 18-11-1986

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda t.b.v. pachter G.P.
Timmermans te Moerdijk: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 202) t.b.v. percelen, gelegen langs de Arenbergsesingeldijk

86/1040 17-12-1986

Aannemingsbedrijf A.V.K. BV te Oude Tonge: het aanleggen van een aantal
tijdelijke dammen in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing t.b.v. de aanleg van een zandtransportbaan van het Wilhelminakanaal naar de zanddepots, gelegen langs de goederenspoorlijn Lage
Zwaluwe – Geertruidenberg ter hoogte van de Brandweg, met name een dam
in waterloop nr. 994, lopende van de Brandweg naar het Groentepad, een
dam in waterloop nr. 1020, gelegen langs de Plukmadeseweg en een dam in
waterloop nr. 1015, gelegen langs de goederenspoorlijn naar Industrieterrein
Weststad

86/1041 17-12-1986

Ph.W.J. Smits te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 7) ter betere ontsluiting
van percelen grond, gelegen langs de insteekweg van de Steenweg te
Moerdijk

86/1042 17-12-1986

M.A.F. Wijne te Lage Zwaluwe: het samenvoegen van 2 perceelsdammen tot
één dam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing,
t.b.v. van de ontsluiting van een perceel, gelegen langs de Zwaluwse Pootweg

86/1043 17-12-1986

De heren G. van Wijk, A.J. Bax en M. Fens te Zevenbergen: het dempen van
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter
de woonhuizen Zuiddijk 4, 6 en 7 te Zevenbergen

86/1044 17-12-1986

A.C.M. Havermans te Hooge Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in
waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 835 en
861) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie I nr. 88, gelegen langs de Moerseweg te Lage Zwaluwe

86/1045 17-12-1986

NV Rotterdam – Rijn Pijpleiding Mij te Den Haag: het kruisen van een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing met een dikwandige
pvc-buis met daarin anodekabels t.b.v. de kathodische beschermstroom
tegen corrosie van de leidingen

87/1046 06-02-1987

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van de verbindings-

weg Steelhovensedijk – Sluizeweg in de gemeente Made en Drimmelen en
het in dat kader uitvoeren van diverse werken t.b.v. de waterbeheersing in
het betrokken gebied
87/1047 06-02-1987

Wihamij BV Palletindustrie te Zevenbergen: het laten uitmonden van hemelwaterafvoerleidingen op waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. de hemelwaterafvoer van een bedrijfsterrein, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 474, langs de Koekoeksedijk te
Zevenbergen

87/1048 06-02-1987

Gebr. J. en C. Burgers te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van
drainage in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing
(nrs. 154, 295, 298, 380, 382 en 383) t.b.v. de percelen, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie O nrs. 336, 337, 675, 676, 677, 679 en 680 en
sectie N nr. 817, gelegen langs de Bloemendaalsezeedijk en Achterdijk te
Zevenbergschen Hoek, het verbeteren van een perceelsdam in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 295), ter ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O
nr. 675, gelegen langs de Bloemendaalsezeedijk te Zevenbergschen Hoek, het
verbeteren van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor
de waterbeheersing, ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 817, gelegen langs de Achterdijk te
Zevenbergschen Hoek en het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 695,
gelegen langs de Achterdijk

87/1049 06-02-1987

Van der Sluijs Holding BV te Geertruidenberg: het aanleggen van 2 tijdelijke
toegangsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 981) t.b.v. een bedrijfsperceel, gelegen aan de Centraleweg
te Geertruidenberg, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A
nrs. 1841 en 1843

87/1050 06-02-1987

A.G.J. Pals te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 39) ter ontsluiting
van de percelen grond, gelegen aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L nrs. 6 en 7 en
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van beperkt belang voor
de waterbeheersing (nr. b 39) t.b.v. bovengenoemde percelen

87/1051 06-02-1987

Jac. Gommers te Den Hout: het verleggen en verbreden van een perceelsdam
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 441)
ter betere ontsluiting van de percelen grond, gelegen aan de Witteweg te
Den Hout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie U nrs. 22 t/m 25

87/1052 06-02-1987

Pepping Bouw BV te ’s-Gravenmoer: het aanleggen van een persleiding vanaf
het Industrieterrein te Dongen tot aan het hoofdgemaal van het
Hoogheemraadschap West-Brabant te Zevenbergen voor het transport van
gezuiverd afvalwater t.b.v. leerbewerking, kruisende waterlopen van
overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

87/1053 06-02-1987

Persleiding Dongen BV te ‘s-Gravenmoer: het hebben en onderhouden van

een persleiding vanaf het Industrieterrein te Dongen tot aan het hoofdgemaal van het Hoogheemraadschap West-Brabant te Zevenbergen voor het
transport van gezuiverd afvalwater t.b.v. leerbewerking, kruisende waterlopen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing
87/1054 12-03-1987

Aannemingsbedrijf Van Lee BV te Veghel: het lozen van bronneringswater op
het oppervlaktewater t.b.v. de aanleg van de persleiding Dongen –
Zevenbergen

87/1055 12-03-1987

H. van Dis te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 311) t.b.v.
de percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie K
nrs. 197, 198 en 199, gelegen langs de Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe

87/1056 12-03-1987

J. van Schendel te Zevenbergen: het laten uitmonden van een hemelwateren een rioolafvalwaterleiding op een waterloop van beperkt belang voor de
waterbeheersing, gelegen ten zuidoosten van de Achterdijk te
Zevenbergschen Hoek t.b.v. het woonhuisperceel, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 812

87/1057 12-03-1987

Gemeente Made en Drimmelen: het aanplanten van knotwilgen langs een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 931),
lopende van de Koekoekweg naar Oud Drimmelen

87/1058 12-03-1987

J.G.P. Reniers te Wagenberg: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen, kadastraal
bekend gemeente Terheijden, sectie I nrs. 159 en 160

87/1059 23-04-1987

Gebr. Verkooijen te Langeweg: het aanleggen van 4 perceelsdammen in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 204) ter betere
ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie H nrs. 104 t/m 109, gelegen langs de Hokkenberg te Langeweg en het
tot 20 m. verbreden van een toegangsdam ter betere ontsluiting van een
bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr. 130

87/1060 23-04-1987

C. Hermus te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van 2 perceelsdammen in
waterlopen van beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. b 87 en b 89)
ter betere ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O nrs. 77 en 78, gelegen nabij het NS-station te Lage
Zwaluwe

87/1061 23-04-1987

J. Timmermans te Terheijden: het laten uitmonden van 2 hemelwater- en 1
huishoudelijk afvalwaterleiding in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 53) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie H nr. 153, gelegen aan de Noordseweg te
Terheijden

87/1062 23-04-1987

Gebr. Van Ginneken te Den Hout: het aanleggen van een duiker met een
totale breedte van ca. 60 m. in een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 593) voor het woonhuis met bedrijfsgebouwen aan
de Moerstraat 9 te Den Hout, kadastraal bekend gemeente Oosterhout,
sectie U, nr. 234

87/1063 23-04-1987

P. Weterings te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 315) ter
betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie K nr. 218, gelegen langs de Dirk de Botsdijk te
Lage Zwaluwe

87/1064 23-04-1987

D. Vermuë te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van 3 perceelsdammen,
het verbreden van één perceelsdam en het verwijderen van een perceelsdam
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 140), ter
betere ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie N nrs. 321 en 322, gelegen aan de Hamseweg te
Langeweg

87/1065 23-04-1987

Ruts Bouw en Montage Tilburg BV te Tilburg: het lozen van bronneringswater
op het oppervlaktewater t.b.v. het vernieuwen van de brandstoftanks van
het Shell-station Sita aan de Provinciale Weg te Zevenbergschen Hoek

87/1066 23-04-1987

P.C.M. Segeren te Made: het dempen van een gedeelte (ca. 60 m.) van een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de
percelen, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 372
en 908, gelegen langs de Sluizeweg te Made

87/1067 23-04-1987

Gemeente Zevenbergen: het aanleggen van een toegangsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter ontsluiting van het
Bedrijventerrein “De Koekoek”, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie N nr. 474, gelegen langs de Koekoeksedijk te Zevenbergen

87/1068 23-04-1987

J.J. Monteny te Langeweg: het dempen van een gedeelte waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen voor het woonhuis Pootweg
3 te Langeweg, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 203

87/1069 23-04-1987

P.N.M. Vissers te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O, nr. 122, gelegen
langs de Moerdijkseweg te Zevenbergschen Hoek

87/1070 23-04-1987

J. de Visser te Moerdijk: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie D nr. 1278, gelegen
langs de Johan Willem Frisolaan te Moerdijk

87/1071 23-04-1987

FIDES Handelskwekerij te Made: het plaatsen van dubbele draaipoorten met
een hoogte van 2,50 meter op drie toegangsdammen t.b.v. de afsluiting van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr.
1337, gelegen langs de Plukmadeseweg te Made

87/1072 23-04-1987

Dirk de Vrij Made VOF te Nieuwerkerk aan de IJssel: het doen uitmonden van
drainage en hemelwaterafvoerleidingen in een waterloop van overwegend
belang voor de waterbeheersing (nr. 1012) t.b.v. het perceel, kadastraal
bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 468, gelegen langs de
Plukmadeseweg te Made

87/1073 04-06-1987

F. Segeren te Made: het aanleggen van 2 perceelsdammen in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr.
228, gelegen langs de Koekoekweg te Made op welk perceel een nieuw
agrarisch bedrijf wordt gebouwd

87/1074 04-06-1987

J.A.A.G. Kuypers te Langeweg: het dempen van een gedeelte waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 166), gelegen voor het woonhuis Pootweg nr. 5 te Langeweg, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie N nr. 204

87/1075 04-06-1987

C. Verstegen te Teteringen: het aanleggen van 2 perceelsdammen in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 240) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie I nr. 59, gelegen langs de Laakdijk te Terheijden

87/1076 04-06-1987

A. Surewaard te Langeweg: het dempen van een gedeelte waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter het woonhuis
Zuiddijk 3, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie H nr. 306

87/1077 04-06-1987

Petroland BV te ’s-Gravenhage: het verwijderen van 2 perceelsdammen uit
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 415), gelegen langs de insteekweg aan de Steelhovensedijk en het vervangen van een
stalen armco-duiker door een betonduiker in de genoemde waterloop ter
ontsluiting van de voormalige boorlocatie, kadastraal bekend gemeente
Oosterhout, sectie U nr. 456

87/1078 13-07-1987

H. Lievens te Terheijden: het verruimen van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 354), gelegen aan een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 562 langs de Schimmer
te Terheijden

87/1079 13-07-1987

M.A. Quirijns te Zevenbergschen Hoek: het verbeteren van een perceelsdam
in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 93) ter
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 199, gelegen langs de Streeplandsedijk te Zevenbergschen
Hoek

87/1080 13-07-1987

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter A.G.J. Pals te Lage Zwaluwe: het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 770) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 301 (ged.), gelegen langs de
Molenweg te Lage Zwaluwe

87/1081 13-07-1987

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J. de Laat te Hooge Zwaluwe:
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 851) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2288, gelegen langs de
Wilgenweg te Hooge Zwaluwe

87/1082 13-07-1987

Gemeente Made en Drimmelen: het verleggen in oostelijke richting van een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1002),
gelegen tussen de Bergseweg en de Plukmadeweg, het aanleggen van 3
perceelsdammen in genoemde waterloop ter ontsluiting van de percelen
grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 603 en
604 en het aanleggen van een duiker onder de aan te leggen insteekweg in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1004),
alles t.b.v. het aanleggen van een insteekweg ten noorden van de
Plukmadeweg

87/1083 10-08-1987

J.P. de Leeuw te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een betonnen kavelpad ter lengte van 150 m. langs een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 494) op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 662 en het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
492) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 662, gelegen langs de Driehoefijzersstraat

87/1084 10-08-1987

Th.J. van Marrewijk te Den Hoorn: het aanleggen van 2 perceelsdammen in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1017)
ter betere ontsluiting van een bedrijfsperceel met kassencomplex, kadastraal
bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 706 en 707, gelegen
langs de Steelhovensedijk te Made

87/1085 10-08-1987

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het realiseren van een kruising van 2 warmwaterleidingen en een CO2-leiding met 2 waterlopen van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nrs. 1013 en 1016), gelegen langs de Steelhovensedijk en Plukmadeseweg te Made en het lozen van bronneringswater op het
oppervlaktewater t.b.v. de aanleg van die leidingen

87/1086 10-08-1987

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding t.b.v. een uitbreiding van het kassenbouwgebied, gelegen in
de Plukmadesepolder, kruisende een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 1016), gelegen langs de Steelhovensedijk

87/1087 10-08-1987

BP Exploratie Maatschappij Nederland BV te ’s-Gravenhage: het verrichten
van seismisch onderzoek in de omgeving van de gemeenten Geertruidenberg
en Oosterhout

87/1088 05-10-1987

C.W.H.M. Nooren te Zevenbergen: het dempen van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. een uitweg naar de provinciale
weg Zevenbergen – Made t.b.v. de ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 190 (ged.)

87/1089 05-10-1987

Th. van Dongen te Wagenberg: het leggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 343) ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I
nr. 497, gelegen langs de Linieweg te Wagenberg

87/1090 05-10-1987

Gebr. C. en Ph. Segeren te Made: het leggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1005) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en

Drimmelen, sectie T nr. 640, gelegen langs de provinciale weg Steelhovensedijk – Sluizeweg te Made
87/1091 05-10-1987

DSM Transportmij BV: het verlengen van een bestaande duiker onder de
Derdeweg met een lengte van 3 m. in noordelijke richting in een waterloop
van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 340), gelegen langs de
Driehoefijzersstraat, het aanleggen van een duiker in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 144), gelegen ten zuidwesten
van de Voogdeweg te Zevenbergschen Hoek en het aanleggen van een duiker
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 468),
gelegen tussen de Brandestraat en de Wildestraat te Wagenberg

87/1092 05-10-1987

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een 10 kV-kabel vanaf de
Johan Willem Frisolaan tot het Plantsoen in de gemeenten Klundert en
Hooge en Lage Zwaluwe

87/1093 05-10-1987

H. van Oosterhout te Langeweg: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing over een lengte van 15 m., gelegen achter
het woonhuis Zuiddijk 24 te Langeweg

87/1094 05-10-1987

J.J. van Opdorp te Langeweg: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing over een lengte van 15 m., gelegen achter
het woonhuis Zuiddijk 22 te Langeweg

87/1095 05-10-1987

A.P.J.M. van Leijsen te Den Hout: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend (nr. 609) en beperkt (nr. b 411) belang voor de
waterbeheersing t.b.v. de percelen, kadastraal bekend gemeente
Oosterhout, sectie U, nrs. 472 en 473, gelegen in de Brieltjenspolder

87/1096 05-10-1987

Intergas NV te Oosterhout: het mogen aanleggen van een gastransportleiding
langs de Steelhovensedijk te Made, kruisende een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1016)

87/1097 05-10-1987

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het mogen aanleggen van telecommunicatiekabels langs de Steelhovensedijk te Made, kruisende een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1016)

87/1098 23-11-1987

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het maken, hebben en onderhouden van
een nooduitlaat in de Koning Haakonstraat te Moerdijk voor het lozen van
overstortwater op een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing en het dichten van 4 bestaande overstorten aan de Steenweg en de
Johan Willem Frisolaan te Moerdijk, dit alles i.v.m. het vernieuwen van de
riolering in de Kalverstraat, de Wethouder Mattheestraat, de Pastoor
Lombartstraat en de Koning Haakonstraat te Moerdijk

87/1099 23-11-1987

Gemeentelijk Energie- en Waterleidingbedrijf Roosendaal en Nispen: het aanleggen van een gasleiding t.b.v. een huisaansluiting van het pand Tweedeweg
2 te Zevenbergschen Hoek, kruisende een waterloop van beperkt belang voor
de waterbeheersing (nr. b 128), gelegen langs de Tweedeweg

87/1100 23-11-1987

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gashoofdleiding in de
noordelijke berm van de Thijsseweg te Wagenberg t.b.v. de aansluiting van

het Zoutdepot van Provinciale Waterstaat, kruisende de leiding een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de
Thijsseweg
87/1101 23-11-1987

J. van Haperen te Terheijden: het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 513) t.b.v. het
perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 638, gelegen
langs het Markkanaal

87/1102 23-11-1987

Ant. Zwijgers te Hooge Zwaluwe: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 20 m., gelegen aan
de Harmoniepolder te Lage Zwaluwe ter betere ontsluiting van een perceel,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2217

87/1103 23-11-1987

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter Chr. van Beek te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend (nr. 181) en beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. de percelen,
kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I nr. 279 en gemeente
Zevenbergen, sectie N nr. 770, gelegen langs de Lapdijk en de Pelgrimsdijk

87/1104 23-11-1987

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter B. de Visser te Lage Zwaluwe:
het laten uitmonden van drainage in waterlopen van beperkt belang voor de
waterbeheersing t.b.v. de percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie B nrs. 472 en 475, gelegen langs de Zwaluwsedijk en de
Schuddebeursweg te Lage Zwaluwe

87/1105 23-11-1987

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter A.S. Verhoeve te Lage Zwaluwe:
het laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 796) t.b.v. de percelen, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nrs. 220 en 1078, gelegen aan de
Hamseweg te Hooge Zwaluwe

87/1106 23-11-1987

P. de Leeuw te Wagenberg: het verleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 253) ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H
nr. 205, gelegen langs de Hoevenseweg te Wagenberg, het verleggen van een
perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O nr. 527, gelegen langs de Derdeweg te Zevenbergschen Hoek, het verlengen van 2 perceelsdammen perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van
een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr.
527, gelegen langs de Derdeweg te Zevenbergschen Hoek en het verleggen
van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 565, gelegen langs de Tweedeweg te
Zevenbergschen Hoek

87/1107 23-11-1987

J.C. Vos te Hooge Zwaluwe: het aanbrengen van een taludverdediging (ca. 50
m.) in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen
langs de percelen, kadastraal bekend gemeente Hoog ene Lage Zwaluwe,
sectie I nrs. 1045 en 1046, aan de Kerkdijk 36 te Hooge Zwaluwe

88/1108 18-01-1988

Gemeente Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 110) ter ontsluiting van een gedeelte van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie N nr. 172, gelegen langs het Zwanengat te Zevenbergen

88/1109 18-01-1988

P.A.R. Hermus te Zevenbergschen Hoek: het verwijderen van 2, het vernieuwen van 1 en het verbreden van 3 perceelsdammen in een waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nrs. 628 en 629,
gelegen langs de Tweedeweg te Zevenbergschen Hoek

88/1110 18-01-1988

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter C.L.P.M. Pals te Hooge Zwaluwe:
het lozen van drainagewater en het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 862 en 863) t.b.v.
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoog ene Lage Zwaluwe, sectie I
nr. 98 (ged.)

88/1111 18-01-1988

De Staat Financiën en Domeinen te Breda t.b.v. pachter mevr. M. CrezeeDam te Lage Zwaluwe: het mogen dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen in het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 686 en het laten uitmonden
van drainage in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 711) t.b.v. bovengenoemd perceel

88/1112 22-02-1988

A. Broere te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een gedeelte (15 m.) van
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing achter het
woonhuis, gelegen aan de Ewoudsdam 12 te Zevenbergschen Hoek

88/1113 22-02-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van een kabel t.b.v. de aansluiting
van bedrijfsgebouwen (v. Marrewijk – Steelhovensedijk), waarbij de kabel
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing kruist, gelegen ten noorden van de Steelhovensedijk te Made

88/1114 22-02-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een plaatstalen transformatorkast langs een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr.
b 218), gelegen aan de Noordseweg te Terheijden

88/1115 21-03-1988

Th.C.M. Neelen te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de spoorbaan
Breda – Rotterdam en de Driehoefijzersstraat te Zevenbergschen Hoek, betreffende de noordelijke wegsloot van de voormalige Voogdeweg, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 463 (ged.)

88/1116 21-03-1988

J. van Oorschot te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 259) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge
en Lage Zwaluwe, sectie K, nrs. 148 en 149, gelegen tussen de Rijksweg 16 en
de spoorlijn Rotterdam – Breda aan de Ketelpolder-oost te Lage Zwaluwe

88/1117 21-03-1988

J. Fens te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een perceel

grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 333 (ged.), gelegen aan de Zeggestraat te Wagenberg
88/1118 21-03-1988

Maatschap Buijs te Wagenberg: het verleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 297) ter betere
ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I
nr. 334, gelegen langs de Zeggestraat te Wagenberg en het aanleggen van
een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 558) ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie I nr. 333 (ged.) naar het huisperceel, sectie I nr.
349

88/1119 21-03-1988

J.J. Monteny te Langeweg: het dempen van 5 m. waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 166), gelegen voor het woonhuis Pootweg 3 te Langeweg, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.
203

88/1120 18-04-1988

F.M. Flipsen te Lage Zwaluwe: het tot 16 m. verbreden van een perceelsdam
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 744)
ter betere ontsluiting van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 530 (ged.), gelegen achter het woonhuis
Groenendijk 33 te Lage Zwaluwe

88/1121 18-04-1988

A. Akkermans te Zevenbergschen Hoek: het vernieuwen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie N nr. 818, gelegen aan de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek

88/1122 18-04-1988

Gebr. Havermans te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b
108) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 382, gelegen langs de Vierdeweg te
Zevenbergschen Hoek

88/1123 18-04-1988

T. Schellekens te Zevenbergschen Hoek: het tot 9 m. verbreden van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter
betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O nr. 193, gelegen langs de spoorlijn Rotterdam – Breda

88/1124 18-04-1988

A.A.M. Nuyten te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 122) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 490, gelegen langs de Derdeweg te Zevenbergschen Hoek

88/1125 16-05-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het plaatsen van een plaatstalen transformatorkast langs een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 752), gelegen aan de Lange Reeweg te Lage Zwaluwe

88/1126 27-06-1988

T. Bastiaansen te Terheijden: het dempen van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 288) over een lengte van 20 m. ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie I nr. 111, gelegen langs de Lageweg te Terheijden, het verwijderen van

2 perceelsdammen uit die waterloop en het laten uitmonden van hemelwaterafvoer (t.b.v. een veldschuur) in een waterloop van beperkt belang voor
de waterbeheersing (nr. b 288), gelegen ten oosten van de Lageweg te
Terheijden
88/1127 27-06-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1017) ter
betere ontsluiting van een CO2-opslagterrein, kadastraal bekend gemeente
Made en Drimmelen, sectie T nr. 1341, gelegen aan de Steelhovensedijk te
Made

88/1128 27-06-1988

J.W.M. Stoop te Zevenbergschen Hoek: het bouwen van een garage c.q.
bergruimte langs een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter het woonhuis Driehoefijzersstraat 88 te Zevenbergschen
Hoek, waarbij de zuidwestelijke muur van de garage wordt geplaatst aan de
teen van het aangrenzende talud

88/1129 27-06-1988

Coöperatieve Vereniging Suiker Unie U.A. te Roosendaal: het ontwateren van
de tarra- en waterputten op een waterloop van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing via 5 duikers

88/1130 27-06-1988

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter B. de Visser te Lage Zwaluwe:
het dempen van een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing,
gelegen tussen de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie B nrs. 577 en 578 aan de Zwaluwsedijk te Lage Zwaluwe
en het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nr. 578,
gelegen aan de Zwaluwsedijk te Lage Zwaluwe

88/1131 27-06-1988

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter E.M.P. Huybregts te Lage
Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel
grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 523,
gelegen aan de Pootdreef te Lage Zwaluwe

88/1132 27-06-1988

Gemeente Made en Drimmelen: het verleggen van een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 1009), gelegen ten noorden van
de Plukmadeseweg te Made over een afstand van 110 m. in westelijke richting, het graven van een waterloop langs een nieuw aan te leggen insteekweg
ten noorden van de Plukmadeseweg en het aanleggen van 3 perceelsdammen in de eerder genoemde waterloop ter betere ontsluiting van een naastgelegen perceel grond c.q. kassen m.b.t. de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Plukmadese Polder te Made

88/1133 27-06-1988

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding t.b.v. de aansluiting van een woonwagenlocatie aan de
Steelhovensedijk te Made, kruisende een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing

88/1134 08-08-1988

P.A. Lambregts te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van twee perceelsdammen in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing

(nr. 399) ter ontsluiting van een perceel, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O nr. 381 via perceel sectie O nr. 382 en het aanplanten
van een windscherm binnen 4 m. uit de kant van die watergang
88/1135 08-08-1988

L. Damen te Terheijden: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 220) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, gelegen langs de Moerdijkseweg

88/1136 08-08-1988

J. Broeders te Zevenbergen: het dempen van een gedeelte (ca. 8 m.) waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter het woonhuis Achterdijk 39 te Zevenbergen

88/1137 08-08-1988

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J. Broere te Lage Zwaluwe: het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing (nr. 732) t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 1172 (ged.)

88/1138 08-08-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het dempen van 5 m. waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing (nr. b 283) t.b.v. het plaatsen van een transformatorkast aan de Lageweg te Terheijden

88/1139 08-08-1988

J.J. Baay te Prinsenbeek: het verbreden van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van
zijn kavel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 822 en
811, gelegen aan de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek

88/1140 08-08-1988

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het lozen van bronneringswater en de aanleg
van 2 warmwaterleidingen en een CO2-leiding in de Plukmadesepolder, welke leidingen 2 waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing
kruisen

88/1141 08-08-1988

PTT Telecommunicatie, district Breda: uitbreiding van het kabelnet t.b.v. de
aansluiting van het vijzelgemaaltje t.p.v. de Maasroute

88/1142 29-08-1988

B.G. Bierman te Zevenbergen: het dempen van een waterloop van beperkt
belang voor de waterbeheersing over een afstand van ca. 25 m., gelegen
achter het woonhuis Achterdijk 29 te Zevenbergen

88/1143 10-10-1988

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding ten oosten van de Tuinbouwweg in de Plukmadesepolder te
Made, kruisende 2 watergangen van overwegend belang voor de waterbeheersing (nrs. 174 en 179)

88/1144 10-10-1988

P.J.M. Kavelaars te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van 2 perceelsdammen, gelegen in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 251, gelegen langs de Hoge Zeedijk te
Langeweg

88/1145 10-10-1988

Rijkswaterstaat Dienstkring Autosnelwegen Breda: het herstellen van 6 betonnen duikers, gelegen onder de A 16, gedeelte Dordrecht – Breda ter
hoogte van Zevenbergschen Hoek tussen km 50.620 en 52.550

88/1146 14-11-1988

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding, kruisende een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de oostzijde van de Molenweg te Langeweg t.b.v.
dhr. M. van Hooydonk te Langeweg

88/1147 14-11-1988

NV Energie- en Waterbedrijf Roosendaal: de aanleg van een gasleiding t.b.v.
een huisaansluiting. De leiding kruist een watergang van beperkt belang voor
de waterbeheersing, gelegen aan de zuidzijde van de Derdeweg te
Zevenbergschen Hoek

88/1148 14-11-1988

Gebr. Segeren te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 362) ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie L nr. 158, gelegen aan de Zonzeelseweg te Hooge
Zwaluwe

88/1149 14-11-1988

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: de aanleg van een riolering in het bestemmingsplan Nieuwland te Lage Zwaluwe. Eén van de rioolleidingen kruist
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 718),
gelegen ten noorden van de Oude Weg

88/1150 28-11-1988

W. de Peijper te Made: vrijstelling van de ontvangstplicht van baggerspecie
uit de watergang, gelegen langs de oostzijde van het perceel, kadastraal
bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 882

88/1151 19-12-1988

H.J. Smorenburg te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een gedeelte van
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter
het huisperceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 791

88/1152 19-12-1988

C. van Dongen te Drimmelen: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen,
sectie T nr. 525

88/1153 19-12-1988

A.C. Kapitein te Langeweg: het mogen bouwen (garage) binnen een afstand
van 4 meter uit de insteek van een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 57), kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie H nr. 639

88/1154 19-12-1988

A.H. de Laat te Helkant: het tot ca. 20 m. verbreden van een ontsluitingsdam
in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I nr. 103

88/1155 19-12-1988

A.J. van de Vorst te Terheijden: het laten uitmonden van drainage in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing t.b.v. het
perceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr. 375

89/1156 23-01-1989

J.W. Hop te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van
een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,

sectie I nr. 473, gelegen aan de Dirk de Botsdijk te Lage Zwaluwe
89/1157 23-01-1989

A. van Stokkom te Made: het aanleggen en verbeteren van 2 perceelsdammen in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr.
038) ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 55, gelegen langs de Hooiberg te
Made

89/1158 23-01-1989

J. van Beek – Hopmans te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een
perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Klundert, sectie I nr. 250, gelegen ten zuiden van de Insteekweg Moerdijk

89/1159 23-01-1989

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J.C.A. Barel te Moerdijk: het
laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend belang voor
de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente Klundert,
sectie I nr. 149, gelegen langs de Koekoekendijk te Moerdijk

89/1160 23-01-1989

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J.J.W. van Dongen te Lage
Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in waterlopen van overwegend
belang voor de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 668, gelegen langs de
Vierendeelseweg te Lage Zwaluwe

89/1161 23-01-1989

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter R. Hermus te Lage Zwaluwe: het
laten uitmonden van drainage in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 1088, gelegen langs de Molenweg te
Lage Zwaluwe

89/1162 25-11-1988

Energie- en Exploitatiemij. Made te Geertruidenberg: het verleggen van een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 185),
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 714 over een
afstand van ca. 115 m. in westelijke richting, gelegen tussen de
Steelhovensedijk en de Plukmadeseweg te Made

89/1163 20-02-1989

Valtos BV Ontwerp- en Adviesbureau te Rotterdam: het laten uitmonden van
hemelwaterafvoerleidingen in een waterloop van overwegend belang voor
de waterbeheersing (nr. 110) t.b.v. het realiseren van een opslagloods met
kantoren en proefbakkerij op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie N nr. 877 (ged.), gelegen aan de Industrieweg te
Zevenbergen

89/1164 20-02-1989

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van een kabel langs de Derdeweg
te Zevenbergschen Hoek t.b.v. een woonhuisaansluiting. De kabel kruist een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing (nr. b 121)

89/1165 20-02-1989

Th.J. van Marrewijk te Den Hoorn: het laten uitmonden van drainage- en
hemelwaterafvoerleidingen in waterlopen van overwegend belang voor de
waterbeheersing (nr. 177) t.b.v. de percelen, kadastraal bekend gemeente
Made en Drimmelen, sectie T nrs. 705 t/m 707, 711 t/m 713 en 881, gelegen
langs de Steelhovensedijk te Made

89/1166 20-02-1989

Gemeente Zevenbergen: het maken, hebben en onderhouden van een
nooduitlaat t.b.v. een uitbreiding van de riolering in de kern van Langeweg.
De nooduitlaat loost overstortwater van het rioolstelsel op een waterloop
van beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1167 28-03-1989

Gemeente Terheijden: het dempen van watergangen van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen langs het door de omleiding Terheijden
afgesloten gedeelte van de Ruitersvaartseweg te Terheijden

89/1168 28-03-1989

A. de Laat te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond met water, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie I nr. 252, gelegen langs de Harmoniepolder te Lage
Zwaluwe

89/1169 28-03-1989

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het verlenen
van een tijdelijke ontheffing voor het verleggen van een waterloop van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 194), gelegen ten oosten
van de Brandweg te Geertruidenberg i.v.m. de aanleg van 2 heiplateau’s
t.b.v. een te bouwen verkeersbrug over de toekomstige kanaaltak

89/1170 28-03-1989

J. Toebak te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O
nrs. 238 en 239, gelegen aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek

89/1171 28-03-1989

PTT Telecommunicatie, Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het leggen van een kabel voor uitbreiding c.q. onderhoud van het interlokale kabelnet in de berm van de Zwaluwsedijk en de Oudeweg te Lage Zwaluwe. De
leiding kruist diverse watergangen

89/1172 28-03-1989

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het aanplanten, beheren en
onderhouden van bomen langs watergangen van overwegend en beperkt
belang voor de waterbeheersing, in de nabijheid van de wegkruising Bredasebaan – omleiding Terheijden te Terheijden

89/1173 17-04-1989

Fa. V.d. Velden – V.d. Hoeven te Maasdijk: het laten uitmonden van drainageen hemelwaterafvoerleidingen in een waterloop van overwegend belang
voor de waterbeheersing t.b.v. de percelen, kadastraal bekend gemeente
Made en Drimmelen, sectie T nrs. 1214, 624 en 625 (ged.), gelegen aan het
Bloemenpad in de Plukmadepolder te Made

89/1174 17-04-1989

Fides BV te De Lier: het laten uitmonden van drainage- en hemelwaterafvoerleidingen in waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing
t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T
nr. 1337, gelegen aan de Plukmadeseweg te Made

89/1175 25-05-1989

J.A.M. Havermans te Terheijden: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr.
529, gelegen aan de Schimmer te Terheijden

89/1176 25-05-1989

Th. van Marrewijk te Made: het aanleggen van een tijdelijke perceelsdam in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere
ontsluiting van het in aanbouw zijnde kascomplex op het perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 713, gelegen
aan de Steelhovensedijk te Made

89/1177 25-05-1989

Gebr. De Jongh te Den Hout: het aanleggen van een kavelpad langs een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 625) op het
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie U nr. 547,
gelegen langs de Boedingseweg te Den Hout

89/1178 25-05-1989

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het uitvoeren
van werkzaamheden t.b.v. de rijbaanverdubbeling van het gedeelte
Oosterhout – Terheijden, bestaande uit het verleggen van watergangen en
het verlengen van duikers

89/1179 25-05-1989

J.C. van Dongen te Made: het verbreden van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr.
447, gelegen langs de Zeggeweg te Made

89/1180 19-06-1989

G.P. Timmermans te Moerdijk: het dempen van een watergang van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen voor het perceel met woonhuis en
bedrijfsgebouwen ten oosten van de Arenbergsesingeldijk, kadastraal bekend
gemeente Klundert, sectie I nr. 188 en het graven van een vervangende
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen om het
bovengenoemde perceel

89/1181 19-06-1989

P.L. van de Made te Wagenberg: het verlengen van een duiker in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nrs.
180 t/m 182, gelegen onder het wegtracé van de Lageweg te Terheijden

89/1182 07-08-1989

Van der Sluijs Holding Geertruidenberg BV te Geertruidenberg: het dempen
van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de Centraleweg te Geertruidenberg, ter hoogte van een nieuw te
bouwen kantorencomplex op een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A nrs. 1841 en 1843 (ged.), de aanleg van een duiker over een lengte van ca. 100 m., gelegen ten zuiden van de bovengenoemde percelen, de aanleg van een duiker in een watergang van beperkt belang
voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal
bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A nr. 1841 (ged.), gelegen ten
noordwesten van het kantorencomplex en het laten uitmonden van hemelwaterafvoerleidingen t.b.v. een rondweg langs eerdergenoemde percelen, op
een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1183 07-08-1989

F.A.J. Kavelaars te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 311 gelegen langs de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek

89/1184 07-08-1989

N. van Beers te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing, ter bescherming
van het eventueel verzakken van een landbouwschuur, gelegen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 552

89/1185 07-08-1989

C.L.P.M. Pals te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H,
nrs. 209, 210, 211, gelegen ten zuidwesten van de Hoevenseweg te
Wagenberg

89/1186 07-08-1989

W. Verdaasdonk te Terheijden: het verbreden van een perceelsdam in een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een huisperceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie
H nr. 329

89/1187 07-08-1989

Nacap Nederland BV te Europoort: het lozen van bronneringswater op het
oppervlaktewater in het kader van het verwijderen van een mantelbuis van
de Rotterdam – Rijn Pijpleiding in de Wagenbergsestraat te Hooge Zwaluwe

89/1188 07-08-1989

Gemeente Made en Drimmelen: het doen uitmonden van een hemelwaterafvoerleiding op een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing,
gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T nrs. 238 en 241 t.b.v. het verharden van een gedeelte
van de Oude Kerkstraat te Made

89/1189 07-08-1989

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding, gelegen tussen de Maasroute en de Steelhovensedijk en
ten westen van de Reaccordementsspoorlijn Weststad in de gemeente
Oosterhout. De aanleg van de leiding heeft betrekking op de toekomstige
kanaaltak naar de Amer

89/1190 07-09-1989

Gemeente Made en Drimmelen: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing, ter ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente

89/1191 07-09-1989

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J. de Laat te Hooge Zwaluwe:
het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing, ter betere ontsluiting van een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2288,
gelegen langs de Moerseweg te Hooge Zwaluwe

89/1191a 21-11-1989 Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter J. de Laat te Hooge Zwaluwe:
het maken van een uitrit naar de bij het waterschap in eigendom, beheer en
onderhoud zijnde openbare weg, genaamd de Nieuwe Moerseweg, ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I nr. 2288
89/1192 07-09-1989

Schapers & Zn. BV te Raamsdonksveer: het lozen van bronneringswater op
het oppervlaktewater t.b.v. het verlengen van diverse duikers onder de
Maasroute in het kader van de rijbaanverdubbeling Maasroute – A59,
gedeelte Oosterhout – Terheijden

89/1193 07-09-1989

P.J.A. Mertens te Zevenbergschen Hoek: het handhaven van een bomenrij
langs een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing t.p.v.
een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.
842, gelegen langs de Hoge Zeedijk te Zevenbergschen Hoek

89/1194 07-09-1989

H.W.M. Genesen te Zevenbergen: het dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 20 m., betreffende een gedeelte van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie N nr. 619, gelegen langs de Achterdijk te Zevenbergen

89/1195 21-11-1989

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: de aanleg van 2 warmwatertransportleidingen en een CO2-leiding aan de noordzijde van de Plukmadesepolder: aan
de noordzijde van de Plukmadeseweg en het Bloemenpad, aan de Steelhovensedijk t.p.v. het CO2-opslagterrein en in het glastuinbouwgebied
Plukmade II ten noordoosten van de te projecteren ontsluitingsweg. De
leidingen kruisen diverse watergangen van overwegend en beperkt belang
voor de waterhuishouding

89/1196 21-11-1989

J.A. Thijssen te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam (ca. 4 m.
breed) in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L nr. 100, gelegen langs de Zwaluwseweg te
Hooge Zwaluwe, ter vervanging van een reeds bestaande houten loopbrug

89/1197 21-11-1989

Provincie Noord-Brabant, Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer te ’s-Hertogenbosch: het bevaren van het Gat van de Ham en de Haven van Hooge
Zwaluwe met een roeiboot met buitenboordmotor en het hebben van een
ligplaats in het hierboven genoemde water t.b.v. de muskusrattenbestrijding

89/1198 21-11-1989

Maatschap C. en J. Staal te Raamsdonksveer: het laten uitmonden van drainage in watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing (nrs. 205 t/m 207, 056 en 014) t.b.v. de percelen, kadastraal bekend
gemeenten Geertruidenberg, sectie A nrs. 1819 en 1825, en Made en Drimmelen, sectie T nr. 737 (ged.), gelegen aan de Peuzelaar te Geertruidenberg

89/1199 21-11-1989

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding i.v.m. een hogedrukaansluiting t.b.v. Tuinderij Bos in de Plukmadeseweg te Made. De leiding
kruist een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuiden van de Plukmadeseweg

89/1200 21-11-1989

H. Schrauwen te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N
nrs. 32 en 871, gelegen tussen de Gen. Allenweg en de spoorbaan
Zevenbergen – Roosendaal te Zevenbergen

89/1201 21-11-1989

P. Flipsen te Wagenberg: het met 8 meter verbreden van een duiker onder de
Linieweg gelegen in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 383 (ged.)

89/1202 21-11-1989

P.B. Kanters te Hooge Zwaluwe: het verleggen en verbreden van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2044, gelegen aan de Ruilverkavelingsweg te Hooge Zwaluwe

89/1203 21-11-1989

P. Meeuwissen te Zevenbergschen Hoek: het aanplanten, hebben en onderhouden van een windscherm van elzenhout op 1 meter afstand uit de insteek
van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen ten noorden van de Tweedeweg te Zevenbergschen Hoek t.b.v. de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nrs. 498 t/m
501

89/1205 21-11-1989

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van een kabel i.v.m. het wijzigen
van het elektriciteitsnet langs de Drielseweg te Zevenbergschen Hoek. De
kabel kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1206 21-11-1989

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen en verwijderen van een kabel
i.v.m. de wijziging van het elektriciteitsnet in de gemeente Made en
Drimmelen. De kabels kruisen diverse watergangen van overwegend en
beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1207 21-11-1989

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding (zinker Wilhelminakanaal) in de nabijheid van de Plukmadeseweg in de gemeente Made en Drimmelen. De Leiding kruist diverse watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1208 21-11-1989

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding (zinker Wilhelminakanaal) in de nabijheid van de Plukmadeseweg in de gemeente Made en
Drimmelen. De Leiding kruist diverse watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

89/1209 21-11-1989

F. Wintermans te Made: het afgraven van het talud van een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 063) tot 0,5 m. onder het
bestaande maaiveld over een lengte van ca. 70 m. t.b.v. het aanleggen van
een siertuin op het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T nr. 1106, gelegen ten oosten van de Dahliastraat te
Made

89/1210 21-11-1989

C.P.C. Segeren te Made: het dempen van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 80 m.. De watergang is
gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 670 en 898 enerzijds en nr. 1211 anderzijds, aan de Steelhovensedijk te Made

90/1211 29-01-1990

Energie Exploitatie Mij. Made BV te Made: het uitvoeren van het totale ontwateringsplan van de Plukmadesepolder te Made t.b.v. het te ontwikkelen
glastuinbouwgebied, omsloten door de Steelhovensedijk, de Tuinbouwweg,
de Nieuwe Provincialeweg T413 en het nieuw te graven kanaal. Het werk
omvat in hoofdzaak het graven en dempen van watergangen, het graven van
waterbergingen, het aanbrengen van betuining, het leggen van duikers en
het plaatsen van een stuw

90/1212 29-01-1990

Rijkwaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het herprofileren van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen ten noorden van de parkeerplaats Steelhoven aan de Maasroute (A59) te
Den Hout, afwaterend via een duiker onder de Stelvenseweg en aansluitend
op een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, in onderhoud bij het waterschap

90/1213 29-01-1990

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het leggen van een kabel i.v.m. het wijzigen
van het elektriciteitsnet t.p.v. Achterdijk 125 in de gemeente Zevenbergen.
De kabel kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing.

90/1214 29-01-1990

W. van Laarhoven te Zevenbergschen Hoek: het verleggen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing over een gemiddelde
afstand van ca. 20 m. in noordwestelijke richting, gelegen tussen de percelen,
kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 607, 608 enerzijds
en 609 anderzijds, aan de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek en het aanleggen van 2 perceelsdammen in die watergang

90/1215 29-01-1990

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding i.v.m. de aansluiting van Tuinderij Van Leeuwen in het Bloemenpad te Made. De leiding
kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen
ten westen van het Bloemenpad

90/1216 29-01-1990

E.J. van der Wel te Made: het plaatsen van een filterput in het talud van een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing (nr. 168) gelegen ten zuidwesten van het perceel, kadastraal bekend gemeente Made en
Drimmelen, sectie T, nrs. 620 (ged.) en 1213 (ged.) in de Plukmadesepolder
te Made. De filterput dient voor het innemen van oppervlaktewater t.b.v. de
beregening van de gewassen

90/1217 07-03-1990

J.C. van Dongen te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen ten oosten
van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen,
sectie T nr. 447, gelegen aan de Zeggeweg te Made

90/1218 07-03-1990

Intergas NV te Oosterhout: het plaatsen van een regulateurkast in de westelijke berm van het Bloemenpad in de gemeente Made en Drimmelen. De
tevens aan te leggen gasleiding kruist een watergang van beperkt belang
voor de waterbeheersing

90/1219 07-03-1990

C.J.M. van de Maden te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing,
gelegen ten zuidoosten van de insteekweg te Moerdijk, ter betere ontsluiting
van een huisperceel, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I nr. 256

90/1220 07-03-1990

C. van Gils te Langeweg: het doen uitmonden van drainage in een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuidoosten van de
Zuiddijk te Langeweg t.b.v. het perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Terheijden, sectie H nr. 39

90/1221 11-04-1990

Th.C.M. Neelen te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceels-

dam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 3929
90/1222 11-04-1990

Gemeente Geertruidenberg: het afdammen van een watergang, gelegen in
de Slikpolder, om daarmee het oppervlaktewaterpeil van het betreffende
gebied te verhogen

90/1223 11-04-1990

NV Nederlandse Spoorwegen te Rotterdam: het dempen van een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. het vergroten en vernieuwen van een rijwielstalling nabij station Zevenbergen

90/1224 11-04-1990

NV Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ): het mogen
lozen van bronneringswater op oppervlaktewatergangen t.b.v. de aanleg van
mantelbuizen onder de toekomstige provinciale weg Geertruidenberg–Made

90/1225 11-04-1990

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het uitbreiden van het elektriciteitsnet in de
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, t.p.v. de rioolwaterzuiveringsinstallatie,
gelegen langs de Amerweg. De kabel kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing

90/1226 11-04-1990

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het uitvoeren
van alle waterhuishoudkundige werken, betrekking hebbende op de aanleg
van de provinciale weg T413, gelegen tussen Made en Drimmelen en
Geertruidenberg

90/1227 11-04-1990

Gemeente Terheijden: het aanleggen van een overstortput t.b.v. de riolering
in het bestemmingsplan Vaartkant. De overstortput is gesitueerd aan de provinciale weg Terheijden – Moerdijk

90/1228 28-05-1990

J. v.d. Vorst te Wagenberg: het verbreden van een perceelsdam, gelegen in
een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 555 ten zuidwesten van de Zwaluwse Pootweg

90/1229 28-05-1990

Flexal BV te Zevenbergen: het laten uitmonden van een hemelwaterafvoer in
een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs
het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 884
(ged.)

90/1230 28-05-1990

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het verleggen
van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing in het
kader van de reconstructie van de aansluiting Zevenbergschen Hoek – Rijksweg 16, nabij de Bredasedijk te Zevenbergschen Hoek

90/1231 28-05-1990

A. Fens te Wagenberg: het aanleggen van een duiker in een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing t.p.v. het woonhuis Wagenstraat 78 te Wagenberg. De duiker, die een gewenste lengte van 20 meter zal
hebben, is bedoeld als bescherming tegen verzakking, alsmede het tegengaan van scheurvorming van en in het woonhuis

90/1232 28-05-1990

W. Cornelissen te Langeweg: het aanleggen van een perceelsdam in een wa-

terloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr.
81, gelegen ten zuiden van de Noordseweg te Langeweg
90/1233 28-05-1990

Gemeente Terheijden: het aanleggen van een rioolpersleiding langs de
Zeggelaan te Terheijden. De persleiding kruist een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing

90/1234 28-05-1990

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding langs de Koekoekweg en Buitendijk, gelegen in de gemeente Made en Drimmelen. De waterleiding kruist een watergang van beperkt
belang voor de waterbeheersing

90/1235 03-07-1990

J.C.M. van Schendel te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam, gelegen in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing voor het woonhuis Achterdijk 28 te Zevenbergschenhoek

90/1236 03-07-1990

Maatschap Van Adrichem / Olsthoorn te Maasdijk: het aanleggen van een
perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een kassencomplex op perceel, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 126 aan de Hazeldonksezandweg te
Zevenbergen en het laten uitmonden van een hemelwaterafvoer en een
overstortleiding van de regenwatertank in die watergang

90/1237 06-09-1990

NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven: het mogen lozen van ca. 20.000 m3
bronneringswater op het oppervlaktewater t.b.v. het verleggen van een
gastransportleiding in het kader van de aanleg van de provinciale weg te
Geertruidenberg en het kruisen van watergangen van overwegend belang
voor de waterbeheersing

90/1238 06-09-1990

Gebr. Havermans te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O nrs. 692 en 693, gelegen aan de Landekensdijk te
Zevenbergschen Hoek

90/1239 06-09-1990

H.P. van Wijk te Terheijden: het aanbrengen van een Azobe-betuining in een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing en om ontheffing van de verbodsbepaling in art. 24, lid 3, sub a van het Reglement Watergangen Noord-Brabant voor het bouwen van een garage aan een bestaand
woonhuis, Lageweg nr. 17, binnen een afstand van 4 meter uit de insteek
van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing

90/1240 06-09-1990

A. Balemans – Sperber te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 20
m., gelegen achter het woonhuis Driehoefijzersstraat 96 te Zevenbergschen
Hoek

90/1241 06-09-1990

D. Vermuë te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam en
het aanleggen van 2 perceelsdammen in een watergang van beperkt belang
voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van de percelen, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 736 en 738, gelegen aan de

Achterdijk te Zevenbergschen Hoek, het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 789, gelegen langs de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek en
het dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing
over een lengte van ca. 20 m., gelegen achter het woonhuis Achterdijk 123 te
Zevenbergschen Hoek
90/1242 06-09-1990

NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht: het plaatsen van een beschoeiing in
watergangen van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen
langs de spoorlijn Lage Zwaluwe – Roosendaal tussen km. 7.765 en km. 8.100

90/1243 06-09-1990

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter L. Groenewegen te Moerdijk:
het laten uitmonden van drainage in een watergang van overwegend belang
voor de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Klundert, sectie I nr. 152

90/1244 06-09-1990

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter B. de Visser te Lage Zwaluwe:
het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nr. 472, gelegen aan de Zwaluwsedijk te Lage Zwaluwe, het dempen van een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nrs. 475 enerzijds en 472 en 474 anderzijds en het laten uitmonden van drainage in een
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de
Schuddebeursweg te Lage Zwaluwe t.b.v. het perceel, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nr. 474

90/1245 06-09-1990

Jac. Romme te Hooge Zwaluwe: het verleggen van een perceelsdam in een
waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe
sectie L nr. 130, gelegen langs de Zonzeelseweg te Hooge Zwaluwe en het
verwijderen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor
de waterbeheersing, gelegen aan het bovengenoemde perceel langs de
Lange Reeweg te Hooge Zwaluwe

90/1246 17-10-1990

J. van den Bosch te Zevenbergen: het laten uitmonden van drainage en een
overstortleiding van de regenwatertanks in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de Hazeldonksezandweg te
Zevenbergen t.b.v. het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie N nrs. 134 t/m 137

90/1247 17-10-1990

Mevr. R. Luykx – van Leysen te Langeweg: het verplaatsen van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 301, gelegen aan de Zuiddijk te Zevenbergen

90/1248 17-10-1990

Vermunt BV te Wagenberg: het mogen dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van 25 meter. De watergang is gelegen voor het perceel grond met bedrijfspand, kadastraal be-

kend gemeente Terheijden, sectie D nr. 2984, langs de Thijsseweg te Wagenberg
90/1249 17-10-1990

PTT Telecom, District Breda, Bedrijsbureau Kabelnetten te Breda: het aanleggen van een telefoonkabel t.b.v. een te plaatsen stuw in het glastuinbouwgebied Plukmade I nabij de Bergseweg te Made. De kabel kruist 2 watergangen
van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de
raccordementsspoorlijn Lage Zwaluwe – Oosterhout

90/1250 17-10-1990

Energie Exploitatie Mij. Made (E.E.M.M.) BV te Made: het uitvoeren van het
ontwateringsplan (gedeeltelijk) van het tuinbouwgebied Plukmade II in de
gemeente Oosterhout m.b.t. het gebied, dat wordt omsloten door de
Steelhovensedijk, de industriespoorlijn Weststad, het Schanseind en de
Stelvenseweg, omvattende in hoofdzaak het graven en dempen van watergangen en het aanleggen van duikers

90/1251 13-11-1990

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding tussen de Heulweg en de Oude Stadsweg te Geertruidenberg. De waterleiding kruist een aantal watergangen van beperkt en overwegend belang voor de waterbeheersing

90/1252 13-11-1990

De Maatschap A. en A. Akkermans: het verbreden van een perceelsdam in
een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing en het verbreden van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de
waterbeheersing, ter betere ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen sectie N, nrs. 734 en 735, gelegen aan de Achterdijk
en de Pelgrimsdijk te Zevenbergschen Hoek

90/1253 20-12-1990

H. Keller te Lage Zwaluwe: het mogen dempen van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing met als doel het realiseren van een
overkapping aan een bestaande schuur. Het betreft watergang nr. 351, gelegen aan de oostzijde van het bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 596, gelegen aan de Groenendijk te Lage
Zwaluwe

90/1254 20-12-1990

K. Voermans te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I nr. 671, nabij de Brugdam te Lage Zwaluwe

90/1255 20-12-1990

NV PNEM, district Raamsdonksveer: het aanleggen en verwijderen van een
elektriciteitskabel in de omgeving van de toekomstige kanaaltak naar de
Amer en de provinciale weg T413 in de gemeente Geertruidenberg. De kabel
kruist een aantal watergangen van overwegend belang voor de waterbeheersing

91/1256 31-01-1991

R.J. Lichtendahl te Moerdijk: het mogen dempen van een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 9 meter. De watergang is gelegen achter het woonhuis Gorsdijk 7 te Moerdijk

91/1257 31-01-1991

A. Schouwenaars te Langeweg: het vernieuwen van een perceelsdam met
gemetselde duiker in een watergang van beperkt belang voor de waterbe-

heersing ter ontsluiting van een huisperceel, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie N nr. 214, gelegen langs de Pootweg te Zevenbergen
91/1258 31-01-1991

NV EPZ te Eindhoven: het aanleggen van 150 kV-kabels tussen het terrein van
de Amercentrale en het 150 kV-verdeelstation van de PNEM. De kabels kruisen 2 watergangen van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de koeltoren op het Amercomplex en het 150 kV-verdeelstation

91/1259 31-01-1991

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding ten noorden van de Voogdeweg te Zevenbergschen Hoek.
De waterleiding kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeHeersing

91/1260 31-01-1991

Gemeente Made en Drimmelen: het mogen dempen van een watergang van
beperkt belang voor de waterbeheersing, welke bij de gemeente in onderhoud is. De watergang is gelegen tussen de Prinsenpolderstraat en de
Burgemeester Van Campenhoutstraat te Made

91/1261 26-03-1991

J.C.M. van Dijk te Zevenbergschen Hoek: het mogen dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 10
meter. De watergang is gelegen voor het woonhuis Achterdijk 161 te
Zevenbergschen Hoek

91/1262 26-03-1991

A. Cavelaars te Zevenbergschen Hoek: het mogen dempen van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de noordoostzijde van de Korte Landekensweg, aangrenzende aan de percelen,
kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nrs. 284 en 285, in
gebruik bij dhr. Cavelaars en het aanplanten, hebben en onderhouden van
een windscherm op 1 meter afstand uit de insteek van een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen ten noordoosten van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 323

91/1263 26-03-1991

A.J. van Beek te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een brug over een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing tot betere ontsluiting
van het huisperceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie I nr. 18, gelegen aan de Hamseweg te Hooge Zwaluwe

91/1264 26-03-1991

Dhr. en mevr. Van Leeuwen te Made: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting
van een huisperceel. De watergang is gelegen voor het (toekomstige) woonhuis Bloemenpad 3 te Made

91/1265 26-03-1991

Agro Kultuur Made BV te Made: het tot 17 m. verbreden van een perceelsdam in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter
betere ontsluiting van het bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente
Made en Drimmelen, sectie T nr. 1162, gelegen aan de Plukmadeseweg te
Made

91/1266 26-03-1991

Gemeente Terheijden: het mogen dempen van een watergang van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuidoosten van de zuigput aan
de Kerkstraat te Wagenberg, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie
I nr. 208

91/1267 26-03-1991

P.L. van de Made te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie I nrs. 180 t/m 182, gelegen nabij de Lageweg te Wagenberg

91/1268 26-03-1991

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding in de gemeente Zevenbergen, Industrieterrein Oostelijke
Randweg. De waterleiding kruist een watergang van overwegend belang voor
de waterbeheersing

91/1269 21-05-1991

PTT Telecom, Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het aanleggen van
een kabel in de gemeenten Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe. Het tracé
van de kabel loopt ten westen van Rijkswegen 16 en 17 en kruist hierbij een
aantal watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1270 21-05-1991

NV PNEM, District Oosterhout: het aanleggen van een kabel in de omgeving
van de kruising Steelhovensedijk en de insteekweg Plukmadesepolder II te
Made. De kabel kruist een watergang van overwegend belang voor de
waterbeheersing

91/1271 21-05-1991

NV PNEM, District Raamsdonksveer: het aanleggen van een kabel in de gemeente Made en Drimmelen i.v.m. het wijzigen van het elektriciteitsnet
tussen de Standhazensedijk en de provinciale weg T 413, als gevolg van de
aanleg van de kanaaltak naar de Amer. De kabel kruist een aantal watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1272 21-05-1991

NV PNEM, District Raamsdonksveer: het aanleggen van een kabel en het
plaatsen van een 10kV-station langs de Moerseweg in de gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe t.b.v. een bedrijfsaansluiting. De kabel kruist een watergang
van overwegend belang voor de waterbeheersing

91/1273 21-05-1991

Gemeente Terheijden: het gedeeltelijk verleggen en herprofileren van een
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen achter de
panden Molenstraat 2 t/m 40 en de Schansstraat te Terheijden en het aanleggen van een duiker en het plaatsen van een put met spindelschuif voor
een betere waterbeheersing van de Schansgracht te Terheijden

91/1274 21-05-1991

F.M. Flipsen te Lage Zwaluwe: het verbreden van een perceelsdam in een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I nr. 530, gelegen aan de Groenendijk te Lage Zwaluwe en
het aanleggen van een schouwdam in een watergang van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen in het perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 530

91/1275 21-05-1991

A.C.M. Havermans te Hooge Zwaluwe: het verwijderen van 3 perceelsdammen uit een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing,
bedoeld als ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge
en Lage Zwaluwe, sectie I nrs. 88, 92 en 99 en het aanleggen van 2 perceelsdammen in diezelfde watergang ter betere ontsluiting van perceel nr. 88

91/1276 21-05-1991

J.M. Helderman te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van een
huisperceel, gelegen langs het Bloemenpad te Made

91/1277 21-05-1991

F.A.J. Kavelaars te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing,
gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie O nrs. 464 en 602

91/1278 21-05-1991

Bestuur van de IJsclub Terheijden: het plaatsen van een damwand in een
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter bescherming
van een in- en uitlaatconstructie t.b.v. de ijsbaan, gelegen aan de Laakdijk te
Terheijden

91/1279 13-06-1991

A. Akkermans te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam
in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 689, gelegen aan de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek

91/1280 15-08-1991

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding langs de Oude Moerdijkseweg, Bredasedijk en de westelijke
Parallelweg in de gemeente Zevenbergen. De waterleiding kruist een aantal
watergangen van beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1281 15-08-1991

A. Pals te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 424, gelegen langs de Wildestraat te Wagenberg

91/1282 15-08-1991

NV PNEM, District Oosterhout: het aanleggen van een kabel in het Schanseind in de gemeente Oosterhout t.b.v. het glastuinbouwgebied Plukmade
fase II. De kabel kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1283 15-08-1991

Gemeente Terheijden: het aanleggen van een duiker in een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing in het kader van de geprojecteerde aansluiting van Terheijden op de provinciale weg nr. 306

91/1284 15-08-1991

Gemeente Made en Drimmelen: het aanleggen van een vissteiger voor invalide sportvissers in het noordwestelijk talud van de Breede Vaart ter plaatse
van de Zeggeweg te Drimmelen

91/1285 15-08-1991

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding in het Schanseind in de gemeente Oosterhout t.b.v. het
glastuinbouwgebied Plukmade fase II. De leiding kruist een watergang van
beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1286 15-08-1991

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding in het Schanseind in de gemeente Oosterhout t.b.v. het glastuinbouwgebied Plukmade
fase II. De leiding kruist een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1287 15-08-1991

NV PNEM, District Raamsdonksveer: het aanleggen van een kabel in de nabijheid van de Bergseweg in de gemeente Made en Drimmelen t.b.v. de elektriciteitsvoorziening van een automatische stuw van het waterschap De Ham.
De kabel kruist een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing

91/1288 15-08-1991

Rijkswaterstaat, Dienst Autosnelwegen Breda: het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het aanleggen van een verzorgingsplaats langs de zuidzijde van
Rijksweg 59 nabij km. 98.2 in de gemeente Oosterhout, bestaande in hoofdzaak uit het graven en dempen van watergangen van beperkt belang voor de
waterbeheersing en het verlengen van een duiker

91/1289 15-08-1991

Van der Sluijs Holding te Geertruidenberg: het doen uitmonden van 2 hemelwaterafvoerleidingen in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. de afvoer van het parkeerterrein naast het kantoorgebouw
aan de Centraleweg 9 te Geertruidenberg

91/1290 15-08-1991

Nederlandse Spoorwegen, Regio Zuid te Eindhoven: het amoveren en renoveren van diverse duikers in de spoorlijn Breda – Lage Zwaluwe t.p.v. km
10.357, 10.760 en 11.324

91/1291 19-09-1991

NV PNEM, District Oosterhout: het aanleggen van een kabel in de gemeente
Terheijden t.b.v. het bedrijventerrein ’t Spijck. De kabel kruist een watergang
van beperkt belang voor de waterbeheersing

91/1292 19-09-1991

J. de Leeuw te Terheijden: het vernieuwen van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr.
183, gelegen aan de Moerdijkseweg te Terheijden

91/1293 19-09-1991

G. van Leeuwen te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter ontsluiting van
een bedrijfsperceel, gelegen aan het Bloemenpad 3 te Made

91/1294 19-09-1991

C.A.M. van Helmond te Made: het dempen van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 10 meter ter
betere ontsluiting van een huisperceel, gelegen aan de Prinsenpolderstraat
65a te Made

91/1295 19-09-1991

Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het uitvoeren
van waterhuishoudkundige werken, welke betrekking hebben op de aanleg
van de kanaaltak naar de Amer in Geertruidenberg, bestaande in hoofdzaak
uit het graven, dempen en aanpassen van watergangen van overwegend
belang voor de waterbeheersing en het verwijderen en aanleggen van
duikers in die watergangen

91/1296 19-09-1991

R. Nieuwesteeg te Terheijden: het aanleggen van een perceelsdam in een
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I
nr. 204 (ged.), gelegen aan de Lageweg te Terheijden

91/1297 07-11-1991

NV Nederlandse Gasunie te Eindhoven: het lozen van bronneringswater op
het oppervlaktewater in de nabijheid van de Haasdijk te Made t.b.v. het
aansluiten van een leiding op een nieuw gasontvangstation

91/1298 07-11-1991

Fa. W.A.M. van Vliet & Zn. te Made: het plaatsen van een beschoeiing in een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de
zuidzijde van de Plukmadeseweg. Het betreft hier ca. 100 m. van de watergang voor het woonhuis Plukmadeseweg 14 te Made

91/1299 07-11-1991

A.J. Hessels te Terheijden: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de
noordzijde van de Schuivenoordseweg te Terheijden

91/1300 25-11-1991

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding langs de Zeggeweg in de gemeente Made en Drimmelen. De
waterleiding kruist een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing

91/1301 25-11-1991

J. van Dongen te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie I nr. 670, gelegen aan de Vierendeelseweg te Lage Zwaluwe

91/1302 25-11-1991

G. van Kooten te Terheijden: het verbreden van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr.
332, gelegen aan de insteekweg van de Schuivenoordseweg te Terheijden

91/1303 25-11-1991

J.A.M. Genet te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting
van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nr.
225, gelegen aan de Zandkuil te Wagenberg

91/1304 17-12-1991

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gastransportleiding (uitbreiding) langs het Schanseind in de gemeente Oosterhout t.b.v. het
kassencomplex Beekers. De leiding kruist een watergang van overwegend
belang voor de waterbeheersing

91/1305 17-12-1991

Fa. De Bruijn te Made: het dempen van een watergang van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend
gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 1205, 1206 en 399 aan de
Drimmelenseweg te Made

91/1306 17-12-1991

C.E. Krijnen te Zevenbergen: het verleggen van een watergang van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de percelen, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie I nrs. 1225, 1226 en 2314

91/1307 17-12-1991

Floheik BV te Nieuwegein: het dempen van een watergang van overwegend
belang voor de waterbeheersing, gelegen aan de noordzijde van de Centraleweg te Geertruidenberg, ter hoogte van het bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A nrs. 2365 en 2603, over een lengte
van ca. 65 meter

91/1308 17-12-1991

NV RDB PNEM Breda te Breda: het uitbreiden van het elektriciteitsnet in de
omgeving van de Stelvenseweg te Den Hout t.b.v. de aan te leggen tankplaats
/picknickplaats aan Rijksweg 59 (Maasroute)

92/1309 31-01-1992

A.C. Leenaars te Hooge Zwaluwe: het vernieuwen en verbreden van een perceelsdam in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing
ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 664, gelegen aan de Wilgenweg te Hooge
Zwaluwe

92/1310 31-01-1992

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda t.b.v. pachter C.J.A. Segeren
te Lage Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing t.b.v. het perceel, kadastraal
bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 1314 (ged.)

92/1311 31-01-1992

G.C. van Dongen te Babyloniënbroek: het dempen van een watergang van
beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen tussen de Steelhovensedijk
en een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie U nr.
461, het graven van een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen parallel en ca. 20 meter ten noorden van bovengenoemde watergang en het laten uitmonden van drainage in een watergang van beperkt
belang voor de waterbeheersing, gelegen ten westen van het bovengenoemde perceel

92/1312 31-12-1992

Kwekerij J. de Groot BV te Zevenbergen: het aanplanten, hebben en onderhouden van een bomenrij (bolesdoorn h.o.h. 10 m.) op 1 meter afstand uit de
insteek van een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing,
gelegen aan de noordzijde van de Langeweg te Zevenbergen, m.b.t. de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 444 en 446

92/1313 31-12-1992

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding langs de zuidzijde van de Langeweg in de gemeente
Zevenbergen. De waterleiding kruist verschillende watergangen van overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

92/1314 31-12-1992

C. Segeren en M. van Geloof te Made: het dempen van een watergang van
beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 50 meter,
gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie S nrs. 49 en 50 aan de Voorstraat te Made

92/1315 26-03-1992

Aannemingsmaatschappij A. Breur & Zn BV te Zwijndrecht: het aanleggen van
vijverpartijen in het Plan Princenhil (Kwistgeldpolder) te Lage Zwaluwe. De
wateraan- en afvoer van de vijvers is gericht op het buitenwater
(buitenhaven)

92/1316 26-03-1992

Kanters Restaurant Relais BV te Moerdijk: het plaatsen van een houten damwand in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing,
gelegen tussen de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie K nrs. 109 en 115. De damwand dient ter bescherming
van de nieuw gebouwde bedrijfswoning met tuin en heeft een lengte van ca.
120 meter

92/1317 26-03-1992

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda t.b.v. pachter B. de Visser te
Lage Zwaluwe: het laten uitmonden van drainage in een watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de Industriespoorlijn
Lage Zwaluwe – Moerdijk t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente
Hooge en Lage Zwaluwe, sectie B nr. 577

92/1318 26-03-1992

Dienst der Domeinen, Inspectie Breda te Breda t.b.v. pachter A.J.A. Pals te
Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een watergang van
overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een
perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I
nr. 523 (ged.), gelegen aan de Groenendijk te Lage Zwaluwe

92/1319 26-03-1992

H.A. van der Vorst te Terheijden: het verlagen van de oever met 40 cm. van
een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing i.v.m. de
ontgronding van het aangrenzend perceel. Het betreft de watergang langs de
percelen, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nrs. 278, 279 en
281, gelegen ten noorden van de Maasroute (doortrekking)

92/1320 26-03-1992

C.F.A. van Beek te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een
watergang van beperkt belang voor de waterbeheersing t.b.v. de aanleg van
een kavelpad en het aanleggen van een betonnen kavelpad langs die watergang, gelegen ten noorden van de spoorlijn Lage Zwaluwe – Roosendaal t.b.v.
het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.
682, gelegen aan de Schenkeldijk te Zevenbergschen Hoek

92/1321 26-03-1992

BP Nederland BV te Amsterdam: het laten uitmonden van een hemelwaterafvoer in een duiker, welke is gelegen in een watergang van overwegend belang voor de waterbeheersing t.b.v. de afvoer van het verkooppunt motorbrandstoffen Hespelaar te Den Hout

92/1323 18-05-1992

Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Infrabeheer, Sector Baan- en Kunstwerken te Eindhoven: het leggen van een prefab betonnen plaatbrug ten zuiden
van de spoorlijn Lage Zwaluwe – Roosendaal bij km. 2.575. De brug ligt direct
naast de duiker onder de spoorbaan en dient voor de toegankelijkheid van
een onderhoudspad langs de spoorlijn

92/1324 18-05-1992

PTT Telecom, Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het aanleggen van
een kabel voor uitbreiding c.q. onderhoud van het interlokale kabelnet. Het
tracé van de te leggen kabel is globaal gelegen langs de provinciale weg T 33
van Made naar Oosterhout en de kabel kruist diverse watergangen van
overwegend en beperkt belang voor de waterbeheersing

92/1325 11-06-1992

Nederlandse Spoorwegen, Dienst van Infrabeheer, afdeling Vastgoed en
Geodesie te Utrecht: het verleggen van waterlopen van beperkt belang voor
de waterbeheersing, gelegen langs de spoorbaan Lage Zwaluwe – Roosendaal
tussen km. 3.900 en 7.380 (Schenkeldijk – station Zevenbergen) in het kader
van baanverbeteringswerken

92/1326 11-06-1992

RDB PNEM NV te Breda: het leggen van een elektriciteitskabel t.b.v. een middenspanningsaansluiting van de heer M. Lambreghts, Bloemendaalse Zeedijk
16 te Zevenbergschen Hoek. De kabel kruist een waterloop van overwegend

belang voor de waterbeheersing, gelegen ten zuidoosten van de
Bloemendaalse Zeedijk
92/1327 11-06-1992

A.J.G.M. Goos te Breda: het doen uitmonden van 2 hemelwaterafvoeren en
een overstortleiding van een waterbassin in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de noordoostzijde van de
Hazeldonksezandweg te Zevenbergen t.b.v. een te bouwen kassencomplex
met bedrijfsgebouwen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 123 (ged.) en 124 (ged.)

92/1328 13-07-1992

RDB PNEM NV te Breda: het vervangen van het elektriciteitsnet in de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, met name het vervangen van kabels, gelegen globaal langs de Kerkdijk, Spoorstraat en Havenstraat te Hooge Zwaluwe.
De kabels kruisen waterlopen van overwegend belang voor de waterbeheersing

92/1329 13-07-1992

C.P.C. Segeren te Made: het verbreden van een perceelsdam in een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing, gelegen langs de
Proostensteeg te Den Hout, ter betere ontsluiting van het perceel, kadastraal
bekend gemeente Oosterhout, sectie U nr. 619

92/1330 13-07-1992

Intergas NV te Oosterhout: het uitbreiden van de gastransportleiding, gelegen in het Schanseind te Den Hout. Het betreft de aanleg van een gasleiding
in het glastuinbouwgebied Plukmade II, die daarbij een waterloop van beperkt belang voor de waterbeheersing kruist

92/1331 13-07-1992

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het vernieuwen
van een waterleiding t.b.v. het woonhuis, gelegen aan de Tweedeweg 2 te
Zevenbergschen Hoek. De waterleiding kruist een waterloop van overwegend
belang voor de waterbeheersing

92/1332 13-07-1992

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het maken van een huisaansluiting op de
gemeentelijke hoofdriolering van het woonhuis, gelegen aan de Kerkdijk 1 te
Hooge Zwaluwe. De riolering kruist hierbij een waterloop van overwegend
belang voor de waterbeheersing

92/1333 20-08-1992

Westlandse Plantenkwekerij BV te Naaldwijk: het laten uitmonden van hemelwaterafvoerleidingen t.b.v. de afwatering van het bedrijfsterrein, behorende bij een op te richten kassencomplex en het laten uitmonden van een
overstortleiding van een aan te leggen hemelwaterbassin. De lozingen vinden
plaats in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing en
het heeft betrekking op het perceel aan het Schanseind 19 te Den Hout
(Plukmade II)

92/1334 20-08-1992

A.J. Haanskorf te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 30 meter en
gelegen achter het woonhuis Driehoefijzersstraat 82 te Zevenbergschen Hoek

92/1335 29-09-1992

J.M.C. Havermans te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in
een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere
ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie I nr. 670 (ged.), gelegen aan de Vierendeelseweg te

Lage Zwaluwe en het verleggen van een perceelsdam in diezelfde waterloop
92/1336 29-09-1992

Maatschap W.B.M. Grootscholten te Kwintsheul: het laten uitmonden van
een afval- en hemelwaterafvoerleiding op een waterloop van beperkt belang
voor de waterbeheersing, gelegen langs het Schanseind 24 te Den Hout t.b.v.
een te bouwen kassencomplex in het glastuinbouwgebied Plukmade II

92/1337 29-09-1992

A. Rasenberg te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie I nr. 267, gelegen tussen de Brandestraat en het Flippenpad te
Wagenberg

92/1338 29-09-1992

Maatschap M.P. en Fr. Moerenhout te Den Hout: het aanleggen van een perceelsdam in een waterloop van overwegend belang voor de waterbeheersing
ter ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente
Oosterhout, sectie U nr. 28, gelegen langs de Witteweg te Terheijden

92/1339 29-09-1992

J.J. Gaasbeek te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een waterloop van
beperkt belang voor de waterbeheersing over een lengte van ca. 22 meter en
gelegen achter een nieuw te bouwen woonhuis Driehoefijzersstraat 92 te
Zevenbergschen Hoek

92/1340 17-11-1992

A. Hak Nederland BV te Tricht: het lozen van bronneringswater op een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap, gelegen aan het Schanseind te
Den Hout (gemeente Oosterhout) t.b.v. de aanleg van warmwatertransportleidingen en een CO2-leiding in opdracht van de PNEM te ’s-Hertogenbosch

92/1341 17-11-1992

Zijlmans Onroerend Goed BV te Moerdijk: het dempen van een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap over een lengte van 75 meter, gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe, sectie K nr. 14 en sectie A nrs. 1760 en 1573 in de nabijheid van de
Steenweg en Havenkant te Moerdijk

92/1342 17-11-1992

A.J.M. Hop te Lage Zwaluwe: het verbreden van 4 perceelsdammen in een
oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap, gelegen aan de Reedijk
te Lage Zwaluwe

92/1343 17-11-1992

W.A.A. Sinx te Drimmelen: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap, gelegen tussen de percelen,
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nrs. 745 en 747
aan de Standhazensedijk te Drimmelen

92/1344 17-11-1992

Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe: het aanleggen van een duiker in een
oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap langs de Oude Weg te
Lage Zwaluwe ter ontsluiting van het bedrijventerrrein aan de Kruisstraat te
Lage Zwaluwe en het doen uitmonden van hemelwaterafvoeren in een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap langs de Oude Weg te Lage
Zwaluwe

92/1345 17-11-1992

Chr. van Beek te Zevenbergschen Hoek: het laten uitmonden van drainage in
een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap t.b.v. de percelen,

kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I nrs. 268 en 279 aan de Lapdijk
te Zevenbergschen Hoek
92/1346 17-11-1992

Plukmade Potcultures te Den Hout: het laten uitmonden van een overstort
leiding op oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap, betreffende
een leiding van een te leggen hemelwaterbassin van een op te richten kassencomplex, gelegen aan het Schanseind te Den Hout en het aanleggen van 2
perceelsdammen in een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap,
gelegen aan het Schanseind te Den Hout

92/1347 17-11-1992

Fa. J. Moerenhout te Den Hout: het verleggen en verdiepen van een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap, gelegen in de percelen, kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie U nrs. 28 en 29 aan de
Witteweg te Den Hout

92/1348 17-11-1992

Nederlandse Spoorwegen, If Regio Zuid, Sector Baan en Kunstwerken te
Eindhoven: het vervangen van 2 betonnen bruggen in de spoorlijn Breda –
Lage Zwaluwe (km. 10.748 en 11.324) door 2 gewapend betonnen buizen

92/1349 17-11-1992

Maatschap G.J.M. van der Kaa en J.C.M. van der Kaa – Van Gestel te Breda:
het laten uitmonden van een hemelwater-afvoerleiding t.b.v. de afwatering
van het bedrijfsterrein, behorende bij een op te richten kassencomplex, het
laten uitmonden van een overstort leiding van een aan te leggen hemelwaterbassin en het tijdelijk laten uitmonden van een afvoerleiding van een
septic tank, vetafscheider en bedrijfsafvalwater. De lozingen vinden plaats in
een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap op een perceel aan
de Hazeldonksezandweg 103 te Zevenbergen

93/1350 07-01-1993

R.A. de Leeuw te Wagenberg: ontheffing voor het moeten ontvangen van
specie en maaisel die uit de watergangen vrij komen bij het uitgevoerde
onderhoud t.b.v. de wateraanvoer en de waterafvoer, voor het gedeelte van
de watergangen, oostelijk van de Hofstad en westelijk van de Kerkstraat
gelegen

93/1351 29-01-1993

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding t.b.v. de Westlandse Planten Kwekerij (WPK) aan het Schanseind te Oosterhout (Glastuinbouwgebied Plukmade II), waarbij die leiding een oppervlaktewater in beheer
en onderhoud van het waterschap kruist, en het plaatsen van een regelkast
op een afstand van 1,5 meter uit de insteek van dat oppervlaktewater

93/1352 29-01-1993

F.C.M. Mureau te Wagenberg: het verleggen van een gedeelte van een oppervlaktewater, gelegen tussen de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nrs. 367 en 375 nabij de bedrijfsgebouwen van
Scheerbiesstraat 6 te Wagenberg. Het oppervlaktewater is in eigendom,
beheer en onderhoud van het waterschap

93/1353 29-01-1993

R. Wullems te Langeweg: het met 6 meter verlengen van een perceelsdam in
een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap, aan de
oostzijde van de Molenweg te Langeweg t.b.v. de verbouwing van het woonhuis Molenweg 4 te Langeweg

93/1354 24-02-1993

M.A. Donken te Langeweg: het aanleggen van een perceelsdam in een opper-

vlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap, gelegen ten zuiden
van de Langeweg ter betere ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend
gemeente Zevenbergen, sectie N nrs. 185 en 186
93/1355 24-02-1993

NV Regionaal Distributiebedrijf PNEM Breda, District Raamsdonksveer te
Raamsdonksveer: het dempen van een oppervlaktewater, in beheer bij het
waterschap, over een lengte van ca. 5 meter, gelegen ten zuiden van de
Heulweg te Geertruidenberg t.b.v. het plaatsen van een transformatorstation

93/1356 24-02-1993

PTT Telecom, District Breda: het aanleggen van een telefoonkabel langs de
Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen. De kabel kruist hierbij een aantal
oppervlaktewateren, in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1357 24-02-1993

M. Leeman VOF te Made: het laten uitmonden van een hemelwaterafvoerleiding van een bedrijfsgebouw op een oppervlaktewater in beheer en onderhoud bij het waterschap en gelegen ten westen van de Wildsteeg te Made

93/1358 24-02-1993

Intergas NV te Oosterhout: het aanleggen van een gasleiding t.b.v. Plukmade
Potcultures, Schanseind 9 te Oosterhout. De leiding kruist hierbij een oppervlaktewater, in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1359 24-02-1993

A. Dirven te Etten-Leur: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N
nr. 283, langs de Hamseweg te Langeweg

93/1360 24-02-1993

PTT Telecom, Kabel- en Radioverbindingen te Amersfoort: het leggen van een
kabel t.b.v. uitbreiding c.q. onderhoud van het interlokale kabelnet langs de
Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen. De kabel kruist hierbij een oppervlaktewater (het Zwanengat), in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1361 24-02-1993

J.M. Helderman te Made: het aanleggen van een tijdelijke perceelsdam in
een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap, gelegen
langs de provinciale weg Made – Geertruidenberg, ter betere ontsluiting van
het bedrijfsperceel aan het Bloemenpad 7 te Made i.v.m. uitbreiding van het
kassencomplex

93/1362 24-02-1993

J.A.M. Genet te Wagenberg: het laten uitmonden van een buisleiding in een
oppervlaktewater in beheer en/of onderhoud van het waterschap, gelegen
ten noorden en zuiden van de Moerdijkseweg te Terheijden. De buisleiding is
bedoeld als wateraanvoerleiding m.b.v. een mobiele aanzuigpomp t.b.v. de
percelen grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nrs. 195
t/m 198

93/1363 30-03-1993

PTT Telecom, District Breda te Breda: het aanleggen van een telefoonkabel in
de Steenweg – Julianastraat e.o. te Moerdijk. De kabel kruist hierbij een oppervlaktewater, in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1364 30-03-1993

C.J.M. Hessels te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in beheer bij het waterschap ter ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2785,
gelegen ten noorden van de Keizersdijk te Lage Zwaluwe

93/1365 30-03-1993

C.A.M. Segeren te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap, gelegen ten zuiden
van de Rijakkers te Made t.b.v. een te realiseren mestopslag op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 1117

93/1366 27-04-1993

R.J.P. Snikkers te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een oppervlaktewater in beheer bij het waterschap over een lengte van ca. 15 meter, gelegen
voor het woonhuis Landekensdijk 2 te Zevenbergschen Hoek

93/1367 27-04-1993

Provincie Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch: het dempen van een oppervlaktewater in beheer bij het waterschap over een lengte van ca. 30 meter
t.b.v. de aanleg van een carpoolplaats nabij afrit A59 aan de Haasdijk te Den
Hout en het laten uitmonden van een hemelwaterafvoer in een oppervlaktewater in beheer bij het waterschap, gelegen aan de Haasdijk te Made

93/1368 27-04-1993

NV PNEM, District Oosterhout: de aanleg van elektriciteitskabels van de
Donge-centrale te Geertruidenberg naar het Industrieterrein Weststad te
Oosterhout. De kabels kruisen hierbij diverse oppervlaktewateren in beheer
en onderhoud bij het waterschap

93/1369 25-05-1993

Intergas NV te Oosterhout: de aanleg van een uitbreiding van een gasleiding
langs de Heulweg te Geertruidenberg t.b.v. een bedrijvencomplex. De leiding
kruist hierbij een oppervlaktewater in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1370 25-05-1993

NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant te Breda: de aanleg van
een waterleiding t.b.v. een bedrijvencomplex met woonhuis, gelegen aan het
Schanseind 19 te Oosterhout. De leiding kruist hierbij een oppervlaktewater
in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1371 25-05-1993

NV EPZ, Locatie Brabant te Geertruidenberg: het graven van een scheidingssloot ten zuiden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Geertruidenberg, sectie A nr. 2641, gelegen aan de achterzijde van een aantal woningen
in de Van der Dussenstraat, Nassaustraat, Van Beuckelaerstraat en Van
Colsterstraat

93/1372 21-07-1993

Energie- en Exploitatie Maatschappij Made BV te Geertruidenberg: het aanleggen van een toegangsdam in een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap, gelegen ten zuiden van de provinciale weg (parallelweg) Made – Geertruidenberg in het glastuinbouwgebied Plukmade I te
Made ter betere ontsluiting van het perceel Bloemenpad 8 van dhr. Van der
Lans

93/1373 21-07-1993

Hoogheemraadschap West-Brabant te Breda: het aanleggen en in stand houden van een afvalwaterpersleiding van Zevenbergschen Hoek naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Breda (Nieuwveer). De persleiding is overwegend parallel geprojecteerd aan de bestaande effluentleiding Nieuwveer –
Hollands Diep en kruist een aantal oppervlaktewateren, in beheer en onderhoud bij het waterschap

93/1374 06-09-1993

J.P. de Leeuw en J.S. Schipper te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een

oppervlaktewater in beheer en onderhoud bij het waterschap, gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nrs. 667
en 668, die globaal gelegen zijn tussen de Reevliet en de Eerste Weg te
Zevenbergschen Hoek
93/1375 06-09-1993

R. de Leeuw te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie D nr. 3257 (voorheen I nr. 190), gelegen langs de Hofstad te Wagenberg

93/1376 06-09-1993

Gemeente Klundert: het dempen van een oppervlaktewater in beheer bij het
waterschap aan de Julianastraat te Moerdijk tussen de percelen, kadastraal
bekend gemeente Klundert, sectie D nrs. 1397 en 1537

93/1377 06-09-1993

H. Broere te Zevenbergschen Hoek: het dempen van een oppervlaktewater in
beheer bij het waterschap over een lengte van 12 meter, gelegen achter het
woonhuis Ewoudsdam 10 te Zevenbergschen Hoek

93/1378 06-09-1993

D. de Visser te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap ten oosten van
de Schuddebeursweg te Lage Zwaluwe, het aanbrengen van een duiker in
een dichte perceelsdam in dat oppervlaktewater, het herprofileren van dat
oppervlaktewater en het aanbrengen van een elzen-windscherm op een
afstand van ca. 1 meter van de insteek van dat oppervlaktewater

93/1379 19-10-1993

A. Rasenberg te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap ter betere
ontsluiting van de percelen grond, kadastraal bekend gemeente Hooge en
Lage Zwaluwe, sectie I, nrs. 111 en 122, gelegen aan de Zoutendijk en de
Reeweg te Hooge Zwaluwe

93/1380 19-10-1993

Flexal BV te Zevenbergen: het plaatsen van een beschoeiing (tweezijdig) in
een oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap gelegen
tussen het bedrijfsterrein van Flexal BV en de Koekoeksedijk te Zevenbergen

93/1381 19-10-1993

NH Gemeente te Lage Zwaluwe: het dempen van een oppervlaktewater, gelegen aan de zuidoostzijde van de begraafplaats der NH gemeente over een
lengte van ca. 40 meter. Het oppervlaktewater vormt de grens tussen de
woonhuispercelen, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe,
sectie I nrs. 894 t/m 897 enerzijds en de begraafplaats, sectie I nr. 419
anderzijds

93/1382 19-10-1993

Staatsbosbeheer te Tilburg: het herinrichten van het natuurgebied Zonzeel,
gelegen aan de Zoutendijk te Hooge Zwaluwe. De herinrichting heeft in
hoofdzaak betrekking op de interne waterhuishouding van dit gebied en bestaat uit de volgende werkzaamheden: het herprofileren van oppervlaktewater in beheer bij het waterschap en het aanleggen van perceelsdammen in
oppervlaktewater in beheer en onderhoud van het waterschap

93/1383 13-12-1993

Intergas NV te Oosterhout: het verleggen van een gashoofdleiding t.p.v. de te
vernieuwen Expo-brug, gelegen in de Kloosterstraat te Moerdijk. De leiding
kruist hierbij een oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap

93/1384 13-12-1993

Gebr. Claassen te ’s-Gravenmoer: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting
van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I nr.
246, gelegen aan de insteekweg van de Steenweg te Moerdijk

94/1385 18-01-1994

W.P.M. Cornelissen te Langeweg: het verbreden van een perceelsdam met
een lengte van 4 meter in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het perceel grond, kadastraal bekend
gemeente Terheijden, sectie H nr. 81, gelegen langs de Noordseweg te
Langeweg

94/1386 18-01-1994

L.C.M. Vrolijk te Langeweg: het verleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud bij het waterschap ter ontsluiting van het perceel
grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N, nr. 293, gelegen
aan de Langeweg te Langeweg

94/1387 18-01-1994

P. van Dongen te Den Hout: het plaatsen van een beschoeiing van 40 cm.
hoogte in een oppervlaktewater, niet in onderhoud bij het waterschap en het
beplanten van het talud met een bermbegroeier

94/1388 22-02-1994

D. Veldhoen te Moerdijk: het verplaatsen van een damwand en beschoeiing
in een oppervlaktewater, in beheer en onderhoud bij het waterschap en
gesitueerd achter het woonhuisperceel Grintweg 25 te Moerdijk

94/1389 22-02-1994

G.J.M. van Oorschot te Drimmelen: het aanleggen van een perceelsdam in
een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T nr. 1188, gelegen aan de Brielseweg te (Oud) Drimmelen

94/1390 22-02-1994

A.M. Schuurmans te Hooge Zwaluwe: het legaliseren van een verhoogde beschoeiing met hekwerk in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap, waarvan het talud gedeeltelijk aangeaard is en in gebruik als siertuin,
en het mogen gebruiken van een strook grond, eigendom van het waterschap, als siertuin

94/1391 22-02-1994

J. van de Vorst te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting
van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I nr. 4,
gelegen aan de Vogelstraat te Wagenberg

94/1392 22-02-1994

A. van Gils te Zevenbergschen Hoek: het verleggen van een perceelsdam in
een oppervlaktewater, niet in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het perceel grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen,
sectie O nr. 272, gelegen langs de Landekensdijk te Zevenbergen

94/1393 22-02-1994

Gemeente Terheijden: het realiseren van randvoorzieningen achter de riooloverstort in de Kerkstraat te Wagenberg ter vermindering van de vuiluitworp
t.p.v. de overstort. De voorzieningen bestaan uit het aanleggen van een bergbezinkleiding, het plaatsen van een beschoeiing, het aanleggen van 4 perceelsdammen en het verplaatsen van het lozingspunt van de riooloverstort

94/1394 29-03-1994

Gemeente Terheijden: het dempen van een oppervlaktewater, gelegen tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nrs. 147
en 148, in het kader van de uitvoering van het bestemmingsplan Vaartkant II
te Terheijden

94/1395 29-03-1994

F. de Rond te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 2732,
gelegen aan de Kruisstraat te Lage Zwaluwe t.b.v. de vestiging van een landbouwbedrijf

94/1396 29-03-1994

P.J.J. van de Wijngaart te Galder: het verplaatsen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting
van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 210,
gelegen aan de Pootweg te Zevenbergen t.b.v. de vestiging van een tuinbouwbedrijf

94/1397 29-03-1994

G.J. van Beek te Zevenbergschen Hoek: het aanleggen van een perceelsdam
in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.
815, gelegen aan de Achterdijk te Zevenbergschen Hoek t.b.v. de vestiging
van een fruitteeltbedrijf

94/1398 29-03-1994

S. van Sundert te Teteringen: het aanbrengen van een balkon aan de achterzijde van het tot woonhuis verbouwde voormalig gemaal Binnenpolder te
Terheijden. De afstand tot het wateroppervlak bedraagt ca. 2,5 meter

94/1399 10-05-1994

Cehave NV te Veghel: het gebruiken van een oppervlaktewater, in beheer en
onderhoud bij het waterschap en gelegen tussen het Cehaveterrein (complex
Hazeldonk) en de Zuiddijk te Langeweg voor de opvang van bluswater bij calamiteiten, en het aanleggen van 2 dammen met duikers en inspectieputten,
waarin een afsluitmogelijkheid is aangebracht in het genoemde oppervlaktewater

94/1400 10-05-1994

Gemeente Terheijden: het graven van enkele waterpartijen in het te realiseren bestemmingsplan Vaartkant II te Terheijden

94/1401 10-05-1994

A.L.H. Delheij te Made: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 110, gelegen
aan de Zanddijk te Hooge Zwaluwe t.b.v. de vestiging van een landbouwbedrijf

94/1402 10-05-1994

M.H. Havermans te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in
een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I
nr. 2207, gelegen aan de Kerkdijk te Hooge Zwaluwe

94/1403 10-05-1994

Fam. Van der Wiel te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in
een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 524
(ged.), gelegen aan de Nieuwe Weg te Zevenbergen

94/1404 10-05-1994

De Ruiter Milieutechnologie BV te Halfweg: het aanleggen van een tijdelijke
toegangsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter
tijdelijke ontsluiting van een garagebedrijf, gelegen aan de Driehoefijzersstraat 11-13 te Zevenbergschen Hoek voor het uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden

94/1405 14-06-1994

A. Broeders te Wagenberg: het aanleggen van een perceelsdam in een opperVlaktewater, niet in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O nr. 43, gelegen
aan de Bredasedijk te Zevenbergschen Hoek

94/1406 14-06-1994

NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant te Breda: het aanleggen
van 2 dienstleidingent.b.v. de woonhuizen aan de Derde Weg nrs. 2 en 4 te
Zevenbergschen Hoek. De leidingen kruisen een oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap

94/1407 14-06-1994

E.E.A. Cruijsberg te Zevenbergschen Hoek: het hebben van een bouwwerk
(taludverdediging) in het talud van een oppervlaktewater, in onderhoud bij
het waterschap

94/1408 14-06-1994

Dienst der Domeinen te Breda t.b.v. pachter L. Groenewege, Koekoekendijk
10 te Moerdijk: het laten uitmonden van drainage in oppervlaktewater, in
onderhoud bij het waterschap t.b.v. het perceel, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I nr. 152 (ged.), gelegen langs de Koekoekendijk te
Moerdijk

94/1409 19-07-1994

A. van Gurp te Zevenbergen: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het
woonhuisperceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.
121 (ged.), gelegen aan de Hazeldonksezandweg te Zevenbergen

94/1410 19-07-1994

H. Keller te Lage Zwaluwe: het verleggen van een oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap, gelegen ten oosten van het bedrijfsperceel,
kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I nr. 596 i.v.m.
een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen

94/1411 19-07-1994

Zandwin- en Exploitatie Mij. De Baronie BV te Breda: het aanleggen van een
afsluitbare duiker, die twee oppervlaktewateren met elkaar verbindt, betreffende de Zandwinput in de Kerkstraat te Wagenberg en een naastliggende
hoofdwatergang, en het inlaten van water in de zandwinput t.b.v. het zuigen
van zand

94/1412 19-07-1994

A. Broeders te Wagenberg: het dempen van een oppervlaktewater, niet in
onderhoud bij het waterschap, over een afstand van 45 meter, gelegen tussen de bedrijfspercelen, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O,
nrs. 41 en 762 aan de Bredasedijk te Zevenbergschen Hoek

94/1413 23-08-1994

C.D. Polak te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van
het perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I
nr. 678, gelegen aan de Kruisstraat te Lage Zwaluwe

94/1414 23-08-1994

Gebr. Brouwers te Ulvenhout: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr. 522, gelegen
aan de Arenbergse Singeldijk te Zevenbergen

94/1415 23-08-1994

Stalen Damwand W. Kapoen VOF te Groot Ammers: het aanleggen van een
perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter
ontsluiting van een bedrijfsperceel, kadastraal bekend gemeente Terheijden,
sectie A nr. 646, gelegen op het Industrieterrein Hazeldonk aan de Zuiddijk te
Langeweg

94/1416 23-08-1994

Gemeente Terheijden: het aanleggen, hebben en onderhouden van een
nooduitlaat t.b.v. de riolering van een vrachtwagen-parkeerplaats aan de
verlengde Zeggelaan te Terheijden. De nooduitlaat loost overstortwater
(hemelwater) van het rioolstelsel op een oppervlaktewater, in onderhoud bij
het waterschap

94/1417 06-10-1994

O. Niemeyer te Moerdijk: het plaatsen van een damwand in het talud van
een oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap en gelegen achter
het woonhuisperceel Grintweg 23b te Moerdijk, en het mogen gebruiken van
een strook grond, in eigendom behorende aan het waterschap

94/1418 06-10-1994

J. van Genesen te Zevenbergschen Hoek: het verbreden van een perceelsdam
in een oppervlaktewater, in onderhoud bij het waterschap, gelegen aan de
zuidzijde van de Achterdijk, ter ontsluiting van een parkeerplaats, kadastraal
bekend gemeente Zevenbergen, sectie N nr.813

94/1419 09-11-1994

NV PNEM te ’s-Hertogenbosch: het aanleggen van een wielrijders-/ voetgangersbrug over een oppervlaktewater, in beheer en onderhoud bij het waterschap en gelegen ten zuiden van de provinciale weg (parallelweg) Made –
Geertruidenberg in het glastuinbouwgebied Plukmade I te Made en het uitvoeren van diverse werkzaamheden t.b.v. het bouwrijp maken van percelen
in Plukmade I te Made, bestaande in hoofdzaak uit het graven en dempen
van oppervlaktewateren en het aanleggen van perceelsdammen

94/1420 09-11-1994

W.C.M. Wijne te Lage Zwaluwe: het aanleggen van een perceelsdam in een
oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter ontsluiting van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L nr.
324, gelegen aan de oostzijde van de Zwaluwse Pootweg te Lage Zwaluwe

94/1421 09-11-1994

A. Rasenberg te Hooge Zwaluwe: het aanleggen van 6 schouwdammen in
oppervlaktewateren, niet in onderhoud bij het waterschap, ter betere ontsluiting van de percelen, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I
nrs. 251, 252 en 253, gelegen langs de Brandeweg te Wagenberg, en gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nrs. 110, 111, 112 en 123, gelegen
langs de Zoutendijk te Hooge Zwaluwe

94/1422 09-11-1994

C. Verhoef te Den Hout: het verbreden van een perceelsdam in een oppervlaktewater in onderhoud van het waterschap ter betere ontsluiting van het
perceel, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie I nr. 425,
gelegen aan de Koekoekweg te Made

94/1423 09-11-1994

A.J.M. Vissers te Terheijden: het dempen van een oppervlaktewater, gelegen
tussen de percelen, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nrs.
411 en 412 en het graven van een oppervlaktewater tussen de percelen,
kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie H nrs. 411, 412 en 366, gelegen aan de insteekweg van de Schuivenoordseweg te Terheijden

94/1424 15-12-1994

Grontmij Zuid BV te Breda: het aanleggen van 2 tijdelijke perceelsdammen in
oppervlaktewateren, in onderhoud bij het waterschap ter tijdelijke ontsluiting van 2 rioolgemaaltjes, gelegen aan het Schanseind te Den Hout

94/1425 15-12-1994

Gemeente Terheijden: het realiseren van een groeninrichtingsplan van de
Dorpsentree Terheijden Noord. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit
het graven en dempen van oppervlaktewateren, het aanleggen van perceelsdammen en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers
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(599)

Groei en ontwikkeling; dossier inzake de fusie van de waterschappen De Ham
en Vierlinghpolders tot het waterschap Land van Nassau: vernietigbaar
materiaal, 1993. 1 omslag
N.B. Het te bewaren materiaal bevindt zich in inv. nr. 248!
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(583)

Rampenplan gemeente Zevenbergen, 1988. 1 omslag

.07.2

(584)

Rampenplan gemeente Klundert, 1989. 1 omslag

.07.23

(331)

Agenda’s, notulen, begrotingen, jaarrekeningen, notulen, werkroosters e.d.
van het Streekarchivariaat In de Kring Oosterhout, 1990-1994. 1 omslag

.07.351.31

(635)

Stukken betreffende de verpachting door de rentmeester der Domeinen,
Rentambt Breda, aan het waterschap De Ham van een perceel tuingrond,
kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie D nr. 1128 (ged.), 1972-1976. 1
omslag
N.B. Beëindigd in 1976.

.07.351.32

(43)

Vervallen pachtovereenkomsten, 1966-1976. 1 omslag

.07.351.335

(45)

Visrecht: vervallen verpachting, verhuring, contracten, overeenkomsten,
1966-1986. 1 omslag

.07.351.333

(46)

Jachtrecht: contracten en overeenkomsten, 1971-1989. 1 omslag

.07.351.53

(541)

Kennisgevingen aan het waterschap De Ham van verzoeken om vergunningen
in het kader van art. 12/13 van de Wet ABM, 1990-1993. 1 omslag

.07.352

(49)

Verzekering geldelijk beheer: deelname aan de Frauderisico Onderlinge
Gemeenten, 1972-1988. 1 omslag

.07.352

(536)

Dossier , houdende voorschriften in het kader van de Wet Financiering

Lagere Overheid, 1986-1988. 1 omslag
.07.352.231

(585)

Legesregister vergunningen / ontheffingen, 1986. 1 deel

.07.352.626

(92)

Rekening-courant overeenkomsten: Nederlandse Waterschaps Bank N.V.
18-01-1972; Rabo Made 26-06-1979, 1972-1989. 1 omslag

.07.353.21

(96)

Automatisering administratie: advies VB en eisenpakket, KAF I,
gebruikersovereenkomst DUFLOW , serviceovereenkomst apparatuur,
dienstverleningscontract CIOB, 1987-1989. 1 omslag

.07.353.21

(492)

Stukken betreffende de voorgestelde wijziging van de service-overeenkomsten met Raet Systems & Services BV te Veenendaal m.b.t. het
onderhoud van computers, printers e.d., 1994.
N.B. De overeenkomsten zijn niet ondertekend, waarschijnlijk i.v.m. de op
handen zijnde opheffing van het waterschap.

.07.353.21

(515)

Map, houdende offerte van L+T Informatica m.b.t. de kantoorautomatisering
van het waterschap De Ham, 1994. 1 map
N.B. Waarschijnlijk geen gebruik van gemaakt i.v.m. op handen zijnde
opheffing van het waterschap.

.07.353.23

(448)

Boekwerkje: “5 jaar De Nederlandse Gemalen Stichting 1987-1992”, 1993. 1
katern

.07.353.25

(606)

Dossier inzake telecommunicatieaangelegenheden, 1990-1994. 1 omslag

.07.353.26

(341)

Alarmering en signalering. Brochure Ministerie van Binnenlandse Zaken met
betrekking tot vernieuwing waarschuwingsstelsel, 1992. 1 omslag

.07.353.5

(479)

Stukken betreffende (de aanschaf van een upgrade van) het AutoCadsysteem, 1990-1994. 1 omslag

.07.571.1

(140)

Unie van Waterschappen: aansluiting 1972, reactie op rapporten, statuten en
huishoudelijk reglement, 1993. 1 omslag

.07.571.1

(141)

Noord-Brabantse Waterschapsbond: aansluiting, 1972. 1 omslag

.08.82

(511)

Stukken (van andere instanties) betreffende de Arbeidsomstandighedenwet,
1992. 1 omslag

-1.777.6

(486)

Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan en ontwerp Provinciale
Milieuverordening, 1994. 1 pak

-1.777.674.121 (517)

Rioleringsbeheerplan gemeente Made en Drimmelen, 1992. 2 mappen

-1.777.674.121 (497)

Rioleringsplan gemeente Zevenbergen, deel I, 1993. 1 pak

-1.777.674.121 (516)

Rioleringsplan gemeente Zevenbergen, deel II, 1993. 1 pak

-1.777.674.121 (493)

Ontwerp Rioleringsplan 1994-1998 van de gemeente Geertruidenberg, 1994.
1 pak

-1.777.674.121 (518)

Rioleringsplan gemeente Terheijden, 1994. 1 map

-1.777.674.121 (523)

Rioleringsplan gemeente Oosterhout, 1992-1993. 1 omslag

-1.777.674.121 (524)

Rioolbeheersplan gemeente Klundert, 1993. 1 omslag

-1.790.124

(522)

Rapport m.b.t. de herziening van het peilbesluit van het peilgebied Oud- en
Nieuw Reijerwaard in de gemeente Ridderkerk, van het Waterschap
IJsselmonde, 1985. 1 omslag

-1.790.3

(502)

Voortgangsrapportage Integraal Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, 1994. Uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1994. 1
deel

-1.790.8

(483)

Dossier inzake grondwaterpeilhandhaving, 1993-1994. 1 omslag

-1.791.13

(477)

Dossier inzake (klachten betreffende) het onderhoud van watergangen,
1990-1994. 1 omslag

-1.791.131

(472)

Dossier inzake het onderhoud van watergangen op kosten van derden, 19901993. 1 omslag

-1.791.136

(431)

Dossier inzake een verzoek van R. van Dongen te Wagenberg om (knot)
wilgen aan te mogen planten op de achter zijn boerderij gelegen
landbouwgronden ter landschappelijke verfraaiing, 1994.
N.B. Verzoek is afgewezen.

-1.791.14

(433)

Dossier inzake een klacht van de gemeente Geertruidenberg over de
waterpeilbeheersing ten oosten van het nieuwe kanaal, 1993. 1 omslag
N.B. Klacht is verholpen.

-1.791.142

(446)

Concept-ontwerp Waterakkoord voor de Middenlimburgse en
Noordbrabantse kanalen, 1994. Met toelichting. 1 omslag

-1.791.16

(457)

Dossier inzake beplanting langs wateren en watergangen, 1991-1994. 1
omslag

-1.791.22

(530)

Inventarisatie van de onderhoudstoestand van wateren en watergangen, met
foto’s, 1991-1992. 1 pak

-1.791.22

(455)

Dossier inzake de uitvoering van de schouw, 1992-1994. 1 omslag

-1.793.13

(452)

Jaarverslagen van het (landelijke) Permanent College van Overleg
Muskusrattenbestrijding, vanaf 1993 de Technische Commissie
Muskusrattenbestrijding, 1989-1993. 1 omslag

-1.793.13

(453)

Jaarverslagen van de provincie Noord-Brabant m.b.t.
muskusrattenbestrijding, 1990-1993. 1 omslag

-1.793.142

(460)

Dossier inzake de indeling van de dijkbewakingsorganisatie door het
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