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1. Archiefschema van de Randfederatie Halle  
 

1. BESTUURSORGANEN 

 

 1.1.   FEDERATIERAAD 

 

 1.2.  UITVOEREND COLLEGE 

 

 1.3.  COMMISSIES 

 

  1.3.1. Algemene werking 

 

  1.3.2. Commissie voor Leefmilieu en Economische Expansie 

 

  1.3.3. Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

 

  1.3.4. Commissie voor Technische Zaken 

 

 1.4.  VERTEGENWOORDIGING DER FEDERATIE 

 

 1.5.  OVERLEG 

 

 1.6.  JAARVERSLAGEN   

 

 

2. SECRETARIE en DOCUMENTATIE 

 

 2.1.  BRIEFWISSELING 

 

 2.2.  RECHTSZAKEN 

 

 2.3.      ALGEMENE COÖRDINATIE 

 

 2.4.      UITNODIGING en PROTOCOL 

 

 2.5.      CULTUUR 

 

 2.6.      FINANCIËN 

 

 

3. FINANCIËN en BEGROTING 

 

 3.1.      BEGROTING en REKENING 

 

 3.2.      VERZEKERINGEN 
 

 3.3.      BELASTINGEN 

 

 3.4 LENINGEN 

 

 3.5.      INVORDERINGSSTATEN 
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4.      PERSONEEL 

 

 4.1.      PERSONEELSKADER 

 

 4.2.      DIENSTNOTA’S 

 

 4.3.      AANWERVING 

 

 4.4.      BEZOLDIGING 

  

 4.5.      VORMING 

 

 

5. RUIMTELIJKE ORDENING  

 

 5.1.      ALGEMENE PLANNEN 

 

 5.2.      BRIEFWISSELING 

 

 5.3 ADVIES GEWESTPLAN 

 

 5.4.      ADVIES BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG (BPAs) 

 

 5.5.      ADVIES ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG (A.P.A.) 

 

 

6. LEEFMILIEU 

 

 6.1.      MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  

 

 6.2.      WATERZUIVERING  

 

 6.3.      MILIEU  

 
 

7.  PATRIMONIUM 

 

 

8.  TOEZICHT 

 

 8.1.      ALGEMEEN  

 

 8.2.      VERORDENINGEN LEEFMILIEU  

 

 8.3.      BOUWVERORDENINGEN  

 

 8.4.     CONTROLE  
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9.  OPENBAAR VERVOER 

 

 9.1.      TAXIDIENSTEN 

 

 9.2.      OPENBAAR VERVOER 

 

 

10.  HUISVUILVERWERKING 

 

 10.1.      OPHALING 

 

 10.2.      STORTTERREINEN 

 
 

11.  OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN 

 

 

12.  ONTVANGERIJ 

 

 

13.  BRANDWEER  

 

 

14.  LIQUIDATIE  

Archief gevormd door het college van liquidatoren 

 
 

15.       NOTULEN VAN DE RANDFEDERATIE 
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2. De randfederatie als bestuurskundig niveau 
 

Op 17 juni 1968 kwam de regering Eyskens-Merlot tot stand: een coalitie van C.V.P. en 

B.S.P. De regering bleef meer dan drie jaar aan de macht (tot 8 november 1971). Een van de 

grondwetswijzigingen had tot doel de gemeenten te verplichten op een aantal gebieden samen 

te werken. Het nieuwe artikel 108bis van de grondwet voerde twee nieuwe publiekrechterlijke 

begrippen in, nl. de agglomeratie en de federatie van gemeenten. De wet van 26 juli 1971 

(B.S. van 24 augustus 1971) regelde de organisatie van de agglomeraties en de federaties van 

gemeenten. Er werden 5 agglomeraties voorzien rond Antwerpen,Brussel, Charleroi, Gent en 

Luiks.  

 

Enkel de agglomeratie Brussel is effectief in werking getreden. Rond Brussel werden er 5 

federaties opgericht. Doordat zij een federatie van gemeenten zijn die het dichtst bij een 

agglomeratie gelegen zin, kregen ze de naam randfederatie. Rond Brussel vind men de 

randfederaties Halle, Asse, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren. Elke federatie werd geleid door 

een Raad en een Uitvoerend College.  

 

De federatie Halle bestond uit 22 Vlaamse gemeenten (Halle, Alsemberg, Beersel, Beert, 

Bellingen, Bogaarden, Buizingen, Drogenbos, Dworp, Elingen, Gaasbeek, Huizingen, 

Lembeek, Linkebeek, Lot, Oudenaken, Pepingen, Ruisbroek, Sint-Genesius-Rode, Sint-

Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw en Vlezenbeek ), waarvan 3 met faciliteiten voor 

Franstaligen (Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode). Op 31/12/1970 bedroeg de 

bevolking 102.575 personen.  
 

De randfederatie had volgende bevoegdheden: 

1. Taken voorheen uitgeoefend door gemeenten  

1. Aannemen van algemene plannen van aanleg (APAs) na het inwinnen van het 

advies van de gemeenten 

 2. Advies betreffende bijzondere plannen van aanleg (BPAs)  

 3. Advies over de gewestplannen 

 4. Bouw- en verkavelingsverordeningen  

 5. Ophalen en verwerken van vuilnis 

 6. Waterbeheersing  

 7. Bezoldigd vervoer van personen  

 8. Economische expansie (cfr. Wet 30 december 1970) 

9. Beveiliging en bescherming van het leefmilieu, waaronder groene zones, bestrijding 

van het gerucht en bezoedeling en vernieuwing van het landschap.  

 10. Brandweer  

 11. Dringende geneeskundige hulpverlening (dienst 900)  

2. Taken waarvan tenminste de helft van de gemeenten met minstens 2/3e van de bevolking 

wenst dat de federatie deze op zich neemt, zoals het aanleggen van wegen, toerisme etc.  

3. Bevoegdheden die één of meer gemeenten vragen uit te oefenen, maar enkel op het  

grondgebied van die gemeente(n), zoals het inrichten van sport en recreatie.  

4. Bevoegdheden van de staat en de provincie, toegekend in het kader van decentralisatie of 

deconcentratie.  
 

Het aantal gemeenten is sinds 1965, en vooral in 1977 door de fusie van de gemeenten sterk 

verminderd. België telt thans 589 gemeenten tegenover 2359 voor de fusie. De in 1971 

opgerichte randfederaties werden dan ook per 01/01/1977 afgeschaft bij wet van 05/12/1975. 
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Bron: Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden, Dr. Theo Luyckx, Brussel, 1973, p.571. 
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De federatieraad bestaat, zoals de gemeenteraad, uit een voorzitter, een schepencollege en  

raadsleden. Het grote verschil bestaat erin dat in de federatie de schepenen niet alle door de 

bestuursmeerderheid aangeduid worden maar evenredig met het aantal verkozenen op een 

lijst. Zo komt het dat oppositiegroepen in het schepencollege vertegenwoordigd zijn in de 

federatie en niet in de gemeente. 
 

1. Federatieraad  

 

De leden van de federatieraad worden rechtstreeks verkozen door de bevolking. Wie 

kiesgerechtigd is voor de gemeenteraad mag ook een stem uitbrengen voor de federatieraad. 

De verkiezingen hebben plaats om de 6 jaar. De kiezer mag slechts één stem uitbrengen. Het 

aantal te verkiezen federatieraadsleden is afhankelijk van het bevolkingscijfer.  

 

2. Federatiecollege  

 

Het college bestaat uit één voorzitter en twee tot acht leden, afhankelijk van het aantal 

raadsleden. De voorzitter wordt gekozen uit de leden door de federatieraad. De verkiezing 

wordt vervolgens bekrachtigd door de Koning. Het aantal leden van het college wordt bepaald 

in verhouding tot het aantal verkozen raadsleden. Na het kiezen van een voorzitter, duiden de 

verkozen raadsleden per lijst de namen aan van de uit hun midden gekozen collegeleden.  

 

Burgemeester of schepenen van de gemeente die deel uitmaakt van de federatie mogen bij de 

eerste verkiezingen van de raad deel uitmaken van de raad. Vanaf de 2e vergadering zij ze 

echter onverenigbaar.  

 

De taken van het federatiecollege zijn de volgende:  

- uitvoering beslissingen raad 

- uitvoering wetten, decreten en algemene en provinciale beslissingen  

- opmaken van het ontwerp van begroting van ontvangsten en uitgaven 

- beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven en 

het toezicht op de boekhouding 

- beheer van het vermogen en inrichtingen  alsmede de vrijwaring van de rechten van de 

federatie 

- leiding algemene diensten van de federatie en hun regering 

- leiding van de werken  

- leiding van het toezicht op het personeel 

- afgifte van vergunningen en machtigingen 

- optreden in rechte, als eiser of verweerder  

 

Daarnaast werd het college bijgestaan door 4 commissies 

1   Algemene werking 

2   Commissie voor Leefmilieu en Economische Expansie 

3   Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

4      Commissie voor Technische Zaken 
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3. De randfederatie Halle  
 

De federatieraad van Halle bestond uit 22 Nederlandstaligen, 4 Franstaligen en 1 tweetalige 

persoon. De C.V.P., Volksunie, Rode en Blauwe Leeuwen sloten een overeenkomst voor het 

bestuur van de federatie. De verdeling van de partijen en het aantal zetels was als volgt: 

C.V.P.-10; P.V.V. (Blauwe Leeuwen)-5; B.S.P. (Brussel)-3; F.D.F.-4; Rode Leeuwen-2; 

Volksunie-3; Communisten-). De zetel van de randfederatie Halle was in de gebouwen 

gelegen aan de J. Jacminstraat en de Willamekaai.  

 

De installatie vond plaats op 12 juni, maandagavond, in de raadszaal van Halle. Het oudst 

gekozen lid, dhr. Renaat Van Elslande, nam de eed af van de gekozenen. De raadsleden kozen 

vervolgens een voorzitter. Na de geheime stemming van de voorzitter stelden de partijlijsten 

hun kandidaten-schepenen voor
1
.  

 

                                                           
1
 Bron: ‘De Hallenaar’, driewekelijks, jg3., nr.46, ,23/11/1973, p.8: ‘Halle, uw gemeente’, René Cortenbosch, 

gemeenteraadslid. 
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4. Geschiedenis van het archief  

 
Het grootste deel van het archief van de randfederatie werd na de fusie in 1977 bewaard op de 

zolder van het oud-gemeentehuis van Buizingen. Een deel van de personeelsdossiers werden 

overgenomen door de personeelsdienst van de stad Halle. Een aantal plannen en documenten 

werden bij de verhuis van het stadhuis Hall naar het nieuw administratief centrum 

teruggehaald uit het oud-gemeentehuis van Buizingen. 

 

Het archief werd geïnventariseerd door het stadsarchief Halle in de periode 2008 - 2010. Het 

archiefschema is gebaseerd op de indeling in burelen bij de randfederatie en het 

archiefschema voor gemeenten
2
. Een deel van het archief droeg een code volgens de decimale 

classificatie (U.D.C.). Deze code is opgenomen in de inventaris. 

 

Bij de inventarisatie werd tevens een selectie doorgevoerd (het archief van de randfederatie 

valt onder de archiefwet en dus onder de bevoegdheid van het Algemeen Rijksarchief). De 

rest van het archief werd geschoond en in zuurvrije mappen en dozen verpakt. Het bestand 

werd in zijn geheel bewaard in het archiefdepot van de stad Halle.  

 

Het archief is nagenoeg intact. Eventuele supplementen zouden kunnen bewaard worden bij 

andere gemeentes of bij intercommunales. 

 

 
 

                                                           
2
 G. Gadeyne, Archiefschema voor de ordening van een ongestructureerd statisch gemeentearchief (1795 – ca. 

1977) in Miscellanea Archivistica. Studia, 49, ARA Brussel, 1993 
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5. Inventaris  
 

1. BESTUURSORGANEN 
 

 

1.1. FEDERATIERAAD 
 

1 Kiezerslijsten met resultaten van de federatieverkiezingen van 21/11/1971 en instructies, 1971 - 1972, 1 

omslag 
nr. 533.281  

 Met ingekomen en uitgaande brief betreffende de adressenlijst van de verkozenen, 1972, 2 stukken 

 

2-3 Bijeenroepingsbrieven van de federatieraad, 1972 - 1976, 1 pak en 1 omslag 
 nr. 504.32 

2 1972 – 1976, 1 pak 

3 1975 – 1976, 1 omslag 

  

4 Briefwisseling met de federatiegemeenten betreffende de bekendmaking van de openbare raads-

vergaderingen, 1975 - 1976, 1 omslag 
nr. 504.13 

 

5 Verslagen van de raadszittingen, 1975 – 1976, 1 omslag 
nr. 504.32 

 met nota’s 

 

6 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college betreffende de vaststelling van de agenda van de 

federatieraad, 1975 - 1976, 1 omslag 
nr. 504.32 

 

7 Aanwezigheidsregister van de vergaderingen van de federatieraad, 1972 - 1976, 1 deel 

 

8 Verslagen van de federatieraad, 1975 – 1976 1 pak 

 

9 Register der bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van de federatieraad, 1972 - 1976, 

1 deel 

 

10 Kopieën van de akte van eedaflegging en uittreksels uit het staatsblad betreffende de bekrachtiging van 

de verkiezing van de voorzitter van de randfederatie, 1972, 1 omslag 
nrs. 173.41 en 173.42 

 

11 Briefwisseling betreffende samenstelling van de federatieraad en inlichtingsbladen betreffende de 

raadsleden, 1974, 1 omslag 
nr. 173.201 

 

12-17 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en ingekomen brieven m.b.t. de federatieraad, 1974 – 

1975, 6 omslagen  

12 betreffende de ontslagen, installatie en het presentiegeld van de raadsleden, 1974 - 1975 

13 betreffende het einde van het mandaat van raadsleden door ontslag of vervallenverklaring, 

1974 - 1975 
nrs. 173.282, 173.283, 173.26 

14 betreffende de plaatsvervanging, installatie en eedaflegging van de raadsleden, 1974 - 1975 
nrs. 173.22, 173.26 

15 betreffende de aanwervingexamens voor federatieontvanger en adjunct-secretaris, aanduiding 

van de stad Halle als zetel, de bouwverordening en van dhr. Roobaert Roger, 1975 
nr. 172.20 
met reglement van orde van de federatieraad, 21/02/1972 in 2 exemplaren 

16 betreffende de hiërarchie en voorrang van raadsleden, 1975 
nrs. 173.25 

17 betreffende de aanpassing van het presentiegeld en zitpenningen van de federatieraadsleden, 

1975 
nr. 173.203   

met uitgaande brieven en nota’s 
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1.2. UITVOEREND COLLEGE 
 

18-22 Verslagen van het uitvoerend college, 1972, 1975 - 1976, 3 pakken en 2 stukken 

18 betreffende de brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en de ophaling van het 

huisvuil, [1972], 1 stuk 

19 Verslag van de zitting van het Schepencollege (sic) van de federatie Halle, 16/08/1972, 1 stuk 

20 1975-1976, 1 pak 
 Met Publicatie: Randfederatie Halle. Studie van de Molenbeek: kwaliteitsonderzoek, zelfzuivering en 

 saneringsmogelijkheden, studie nr. 75/462 door het Belgisch Studie- en Documentatiecentrum (BECEWA) 

21 1976, 1 pak 
 Met Publicatie: Randfederatie Halle. Studie van de Molenbeek, studie nr. 75/462-9+10, prospectie van 01/07/76, 

 03/08/76 door het Belgisch Studie- en Documentatiecentrum (BECEWA) 

 Met Publicatie: Zuunbeek en Wachtbekken: motivering en voorontwerp van saneringssystemen ter stimulatie van de 
 zelfzuivering en zuurstofaanrijking, uitgevoerd in opdracht van de randfederatie Halle door het Belgisch Studie- en 

 Documentatiecentrum (BECEWA) 
22 1975-1976, 1 pak 

 

23-25 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, m.b.t. het uitvoerend college, 1971 - 1975, 3 omslagen  

23 betreffende de rangorde van de leden met uitgaande brief van het uitvoerend college, besluit en 

ingekomen brieven, 1971 - 1974 
nrs. 173.0, 173.35 

24 betreffende het ontslag en de plaatsvervanging van de leden, met briefwisseling, 1974, 
nrs. 173.36 en 173.382 

25 betreffende wedden en vergoedingen van de leden met uittreksels uit de notulen van het 

uitvoerend college, briefwisseling, verslagen en besluit van de provincie, 1975, 1 omslag 
nrs. 173.301 en 173.305 

 

26 Amendementen en voorstellen voor de federatieraad van de gemeenten Dworp, Sint-Pieters-Leeuw, 

Alsemberg, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode op het advies gewestplan m.b.t. bepaalde percelen, 1975-

1976, 1 pak  
Met begrotingswijzigingen nr.1 en nr.2, dienstjaar 1976 

 

1.3. COMMISSIES 
 

1.3.1. Algemene werking 

 

27 Verslagen betreffende de samenstelling van de commissies, 1973 - 1974, 4 stukken 
 

28 Briefwisseling en uittreksels uit de notulen van de federatieraad betreffende de oprichting en 

samenstelling van de commissies, 1972 - 1975, 1 omslag 
nr. 173.9 

 

1.3.2. Commissie voor Leefmilieu en Economische Expansie 

 

29 Reglementen, nota’s, briefwisseling en uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college betreffende 

de commissie leefmilieu, 1973-1975, 1 omslag 
nr. 637.173.913 

Met publicatie: Leefmilieu Reglementen Federatie Halle, 1975 in 2 exemplaren 

 

30 Briefwisseling betreffende de uitnodigingen voor de vergaderingen van de commissie leefmilieu, 1973 - 

1976, 1 omslag 
nr. 173.911 

 

31 Verslagen van de vergaderingen van de commissie leefmilieu, 1973 - 1976, 1 omslag 
nr. 172.91 

 

1.3.3. Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

 

32 Bijeenroepingbrieven voor de vergaderingen van de commissie ruimtelijke ordening, 1975-1976, 1 

omslag   
nr. 173.921 

 

33 Verslagen van de vergaderingen van de commissie ruimtelijke ordening, 1973 - 1975, 1 omslag  
nr. 173.922 
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1.3.4. Commissie voor Technische Zaken 

 

34 Verslagen en bijeenroepingsbrievenbrieven voor de commissie technische zaken, 1973 - 1975, 1 omslag  
nr. 173.932 

 

1.4. VERTEGENWOORDIGING DER FEDERATIE 
 

35 Briefwisseling, uitnodigingen en verslagen van de vergaderingen betreffende de commissie 

randfederatie van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (V.V.B.S.G.), 1972 - 1977, 1 pak 
nr. 192 

met uittreksel uit de notulen van de federatieraad 

 

36 Briefwisseling, rapporten en verslagen betreffende de intercommunale vereniging De gemeentedienst 

van België, 1972 - 1976, 1 pak 
nr. 901.1-4 
met statuten, 1970 

 

37 Briefwisseling en verslagen betreffende de intercommunale Haviland, 1973 - 1977, 1 pak 
nr. 901.1-4 

Met statuten, 1973 en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en de federatieraad, 1973-1976  

 

38 Ingekomen brieven van de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen(NMVB), 1976, 2 stukken 
nr. 182.672 
Met verslag dienstjaar 1975 van de Nationale Maatschappij van buurtspoorwegen (NMVB) 

 

39 Bijeenroepingbrieven van de vergaderingen van de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen 

(OMOB), 1977, 1 omslag  
nr. 191 

 

40 Briefwisseling met Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor Vlaams Brabant (GOM) betreffende 

de waterzuivering, 1977, 3 stukken 
nr.  187.26 

 

1.5. OVERLEG 
 

41 Briefwisseling met het overlegcomité van de Brusselse agglomeratie en de randfederaties, 1972 - 1977, 

1 omslag   
nr. 171.91 

met briefwisseling van het college van liquidatoren 

 

42  Briefwisseling met de agglomeratie Brussel betreffende het interventie-brandweerkorps, 1975 - 1977, 1 

omslag  
nrs. 173.13 

 

1.6. JAARVERSLAGEN 
 

43-44 Verslagen over de bestuurstoestand van de randfederatie Halle, 1975 - 1976, 2 delen  

43 1975 
  in 2 exemplaren 

44 1976 
  nr.509.2 
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2. SECRETARIE en DOCUMENTATIE 
 

 

2.1. BRIEFWISSELING 
 

45-49 Doorslagen van uitgaande brieven, 1972 - 1974, 7 liassen 

45 1972 - 1973 

46 januari – augustus 1974 

47 september – december 1974 

  48 januari – april 1975 

 49 april – september 1975 

50 Doorslagen en kopieën van uitgaande briefwisseling, 1975 - 1978, 1 lias  

51 Doorslagen en kopieën en uitgaande brieven,  1976, 1 lias  

 

52 Briefwisseling met het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) betreffende de 

voorstelling van de actie 11.11.11 van 1973, 1973, 1 omslag 
nr. 624.91 

  

53-54  Briefwisseling met de andere randfederaties met bijgevoegde adressenlijst, 1973 - 1976, 2 pakken  
nr. 173.12 

 53  1973 – 1975  
  Met begroting randfederatie Vilvoorde en Tervuren, dienstjaar 1975 

 54 1975 – 1976 

 

55 Briefwisseling betreffende het taalgebruik in de randfederaties, 1973 - 1976, 1 omslag 
nr. 202.3 

 

56 Briefwisseling met het uitvoerend college, staten, nota’s en facturen betreffende aankopen, de 

vergoedingen van de raadsleden en de verkoop van huisvuilzakken inzake achterstallige bedragen, 1973 

- 1977, 1 omslag 
 Met dienstnota betreffende de regeling van interne organisatie 

 Met Koninklijk Besluit betreffende de afschaffing van de randfederaties, 30/12/1975 

 

57 Ingekomen brieven met afschriften van de adviezen van de vaste commissie voor taaltoezicht, 1975 - 

1976, 1 omslag 
nr. 142.916 

 

58 Briefwisseling betreffende de bekendmakingen van verordeningen en besluiten, 1974 - 1975, 1 omslag 
nr. 201.21 

 

59 Ingekomen brief vanwege de Gouverneur van de provincie Brabant met rondschrijven van de minister 

van Binnenlandse Zaken betreffende de openluchtteelten en hulp aan de landbouwers, 1974, 2 stukken  
nr. 624.81 

 

60 Uittreksels uit het Belgisch Staatsblad m.b.t. de federaties met overzicht van de wetgeving, 1971 - 1972, 

1 omslag 
Met publicaties: De Gemeente. Maandblad van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 1/72 en 2/72 

 

61 Lijst van de gemeenten behorende tot de randfederatie Halle met statistiek van de bevolking  op datum 

31/12/1972 en 31/12/1974 en omzendbrieven aangaande adreswijzigingen, 1974 - 1976, 1 omslag 
nr. 173.11  

 

2.2. RECHTSZAKEN 
 

62 Briefwisseling met de advocatenmaatschappij Denys & Puelinckx, contract met de Intercommunale du 

Brabant-Wallon i.v.m. de verwerking van huisvuil en uittreksel uit de notulen van de federatieraad 

betreffende een dagvaarding van de Intercommunale du Brabant-Wallon (IBW) voor het niet naleven 

van contract om huisvuil te storten op de breekwerf te Eigenbrakel, 1972 - 1978, 1 omslag 

  

 

63 Akte neergelegd ter griffie met betrekking tot de zaak Mestrez tegen de randfederatie Halle, 

grondreglement, briefwisseling en uittreksel uit de notulen van de federatieraad betreffende de 

bevoegdheden van de randfederatie en de vaststelling van het geldelijk statuut, 1973 - 1978, 1 omslag 
 Met uittreksel uit de krant Publi-Journaal, 05/11/1975 betreffende het ontslag van de brandweerkommandant 
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64 Briefwisseling met de advokatenmaatschappij Denys & Puelinckx en dagvaarding betreffende de 

onverzorgde en onvolledige ophalingen van het huisvuil door de firma Meysmans P. PVBA, 1974 - 

1978, 1  omslag 

 

65  Ingekomen brieven, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en uittreksel uit kadasterplan 

betreffende de rechtzaak tussen de randfederatie en J. Felix inzake het vellen van bomen in het 

Kluisbos, 1975 - 1977, 1 omslag 
nr. 637.433.1 

  

66 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college met uitgaande brief betreffende de burgerlijke 

partijstelling door de randfederatie voor het vellen van 22 bomen door de Jonghe d’Ardoye Charles te 

Pepingen, 1976, 2 stukken 
nr. 637.433.2 

 

67 Briefwisseling met het advocatenkantoor Denys & Puelinckx, uittreksels uit de notulen van de 

federatieraad en het uitvoerend college betreffende de rechtszaak inzake het vellen van bomen te 

Oudenaken tussen de randfederatie en de Jonghe dArdoye Charles, 1975 - 1976, 1 omslag 
nr. 505.11 

 

68 Ingekomen brieven, contract, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college betreffende en nota’s 

betreffende een geschil met het Vlaams Brabants Regionaal Informatica Centrum (VLABRIC) inzake 

een surveystudie, 1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 505.14 

 

69 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het college van liquidatoren en 

briefwisseling betreffende een rechtszaak met de firma Danis voor het storten van huisvuil op het stort 

te Beersel, 1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 505.13 

 

2.3.      ALGEMENE COÖRDINATIE 
 

70 Uittreksels uit de federatieraadnotulen en het uitvoerend college, verklaringen, nota’s en mandaten 

betreffende het ter beschikking stellen van kasgeld aan de brandweer en het secretariaat, 1973 - 1975, 1 

omslag 

 

71 Briefwisseling en nota betreffende de bevoegdheden en de prestaties van de randfederaties, 1975, 1 

omslag 
nr. 505.21 

 

72 Uitgaande brieven betreffende de uitnodiging voor de informatievergadering over het gewestplan Halle-

Vilvoorde-Asse, 1975, 4 stukken 
nr. 205.32 

 

73 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en ingekomen brieven vanwege de Gouverneur 

betreffende aanstelling van administratief personeel om de federatie te vertegenwoordigen voor de 

rechtbanken, 1975, 1 omslag 
nr. 505.50  

 

2.4.      UITNODIGING en PROTOCOL 
 

74 Personeelslijst, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en briefwisseling betreffende 

uitnodigingen voor recepties, condoléance overlijden dhr. Theys Piet en de zomeruurregeling, 1972 - 

1975, 1 omslag  

   

75 Briefwisseling met federatieleden en personeel betreffende gelukwensen en rouwbeklag met 

overlijdensberichten, 1974 - 1978, 1 omslag 
nr. 642.01 

 

76 Briefwisseling en adreslijsten voor de opendeurdagen van de brandweer, 1975 - 1976, 1 omslag 
nr. 205.23 
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77 Omzendbrieven, ingekomen brieven en personeelslijsten betreffende de nieuwjaarsreceptie met 

uitnodiging voor de voorstelling van de publicatie Groene Wegwijzer en afscheidstoespraak bij het 

eindigen van het federatiebeleid, 1976 - 1977, 1 omslag  
nr. 642.1  

 

2.5.      CULTUUR 
 

78 Nota’s betreffende de bezienswaardigheden in de federatie, [1971 - 1976], 1 omslag   
 

79 Ingekomen brief vanwege de voorzitter van de V.V.V. Zuid-West Brabant betreffende de vraag tot 

aansluiting van de federatie bij de V.V.V. en van uitgaande brief van het uitvoerend college, 1974, 2 

stukken 
nr. 641 

 

2.6.      FINANCIËN 

 

80-81 Grootboeken der ontvangsten van het secretariaat (model 11), dienstjaar 1973 - 1974, 2 pakken 

80 1973 

81 1974 

 

82 Grootboek der uitgaven van het secretariaat (model 13), 1973, 1 pak 
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3. FINANCIËN en BEGROTING 
 

 

3.1.      BEGROTING en REKENING 
 

83-87  Begrotingen, dienstjaar 1972 - 1976, 1 pak en 4 omslagen 

83 1972, 1 omslag 
in 5 exemplaren waarvan 1 goedgekeurd exemplaar  
met begrotingswijziging nr.1 en 2  

84 1973, 1 omslag  
nrs. 47.1/4 + 470.0 
in 3 exemplaren, minuut 

met voorstel voor begrotingswijziging, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, ingekomen en uitgaande brieven 

en nota’s 

85 1974, 1 omslag 
in 5 exemplaren waarvan 3 goedgekeurd exemplaren 

met begrotingswijziging nr.1 en 2, schuldvorderingstaat en briefwisseling 

86 1975, 1 omslag 
 in 3 exemplaren waarvan 1 goedgekeurd exemplaar  

met schuldvorderingsstaat en briefwisseling 
87 concept van een begroting, 1976, 1 pak 

met wijzigingen, schuldvorderingstaat, nota’s, instructies en besluiten 

 

88 Ingekomen brief vanwege de Vice-Gouverneur van de provincie Brabant betreffende klachten van 

Franstalige inwoners van de gemeente Linkebeek i.v.m. Nederlandstalige formulieren voor de belasting 

op het huisvuil, nota’s en staat betreffende de begroting en de regeringscommissaris, 1973, 1 omslag  

 

89-95 Rekeningen, dienstjaar 1972 - 1978, 7 omslagen 

89 1972  
In 2 goedgekeurde exemplaren 

 met uittreksel uit de notulen van de federatieraad en begrotingswijziging 

90 1973 
 in 4 exemplaren waarvan 1 goedgekeurd exemplaar  

met onderzoek de commodo en incommodo en proces-verbaal 

91 1974 
 in 3 exemplaren waarvan 1 goedgekeurd exemplaar  

met nota’s 
92 1975 
 in 2 exemplaren waarvan 1 goedgekeurd exemplaar  

met schuldvorderingstaat 

93 1976 
  in 3 exemplaren waarvan 2 goedgekeurde exemplaren 
94 1977 
 in 2 minuutexemplaren van de randfederatie in liquidatie 

95 1978 
 in 3 minuutexemplaren van de randfederatie in liquidatie 

 

3.2.      VERZEKERINGEN 

 

96 Verzekeringscontracten met de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB), 1973 - 1978, 

1 omslag 

 

3.3.      BELASTINGEN 
 

97-98  Briefwisseling m.b.t. de federatiebelastingen, 1968 - 1978, 2 omslagen 

97 betreffende de vaststelling van de verschillende federatiebelastingen, 1968 -   

1977 
met uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren, reglementen en voorbeelden 

98 Uitgaande brieven met invorderingsstaten betreffende aanmaningen aan nalatige betalers van 

de belastingen, 1976-1978 

 

 

 

99-101  Briefwisseling m.b.t. de huisvuilbelasting, 1968 - 1978, 1 pak en 2 omslagen 

99 m.b.t. inlichtingen voor het opmaken van de belastingsrol op huisvuil, 1973, 1 omslag 
nr. 3329 
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met uittreksel uit de notulen van de federatieraad betreffende de aanduiding van een firma voor het opmaken van de 

belastingrol 

100 en uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en besluiten betreffende de belasting op 

het huisvuil, 1975, 1 omslag 

nr. 505.211 

101 met gerechtsdeurwaarder Coppens J. met staten van afrekening betreffende onbetaalde 

facturen, 1977 - 1978, 1 pak 

 

102-107 Kohieren van de belasting op het ophalen van huisvuil voor dienstjaar 1973, 1973, 6 delen  

102 hoofdkohier voor Beersel, Drogenbos en Halle 

103-106 Aanvullend kohier  

103 Buizingen 

104 Alsemberg, Beert, Bellingen, Bogaarden, Dworp, Huizingen, Lembeek, Sint-Laureins-

Berchem,  Sint-Pieters-Leeuw 

105 Linkebeek 

106 Elingen, Gaasbeek, Ruisbroek, Vlezenbeek 

107 Aansluitingskohier voor Lot en Sint-Genesius-Rode, dienstjaar 1973 

 

108-111 Hulpdagboeken der belastingen voor huisvuil, huisvuilzakken en ambulancedienst, 1973 - 1977, 4 delen  

108 1973 - 1974 

109 1974 - 1975 

110 1975 - 1977 

111 1977 - 1979 

 

112-116 Briefwisseling, facturen en lijsten betreffende de invordering van de belasting op het ophalen van 

huisvuil dienstjaar 1973, 1973 - 1975, 5 pakken  

 112 1973 

 113 1973 - 1974 

 114 1973 - 1975 

 115 1973 - 1975 

 116  1973 - 1975 

 

117-118 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van het college van liquidatoren, invorderingsstaten en lijsten 

betreffende de ontlasting van de belasting op het huisvuil, 1973 - 1979, 2 pakken 

 117 1973 - 1976 

 118 1977 - 1979 

  

119-120 Belastingskohier op de opslagplaatsen van schroot en voertuigen buiten gebruik, dienstjaar 1974 en 

1976, 2 katernen  

 119 1973 – 1978 
   met uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en ingekomen brieven 

120 1976 – 1977  
 

121 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, ingekomen brieven en 

belastingskohier betreffende de belasting op de taxi-uitbatingen voor het dienstjaar 1974, 1974, 1 

omslag 

 

122 Ingekomen brieven vanwege de gerechtsdeurwaarders J. De Haes en E. Debray met invorderingsstaten 

betreffende onbetaalde directe federatiebelastingen, 1974 - 1977, 1 omslag  

 

 

3.4 LENINGEN 
 

123 Briefwisseling, uittreksel uit de notulen van de federatieraad en staten van betreffende diverse leningen 

bij het Gemeentekrediet, 1974 - 1979, 1 omslag 

 

 

 

 

 

3.5.      INVORDERINGSSTATEN 
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124-125 Betalingsbevelen, lijsten der betaalbaar gestelde mandaten en uittreksels uit het college van liquidatoren 

betreffende de uitvoerbaarverklaring van de invorderingsstaten, 1973 - 1978, 2 pakken 

 124 1973 - 1975 

 125 1976 - 1978 

 

126 Invorderingsstaten en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en het college van 

liquidatoren betreffende de invorderbaarverklaringen, 1976 - 1977, 1 pak  
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4.      PERSONEEL 
 

 

4.1.      PERSONEELSKADER 
 

127 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad betreffende het personeelskader, 1973, 3 stukken 

 

 

4.2.      DIENSTNOTA’S 
 

128 Dienstnota’s betreffende de bevoegdheden en de taken van het personeel, 1974,  1 omslag 
met aanwezigheidslijsten van juli-augustus 1976 

 

 

4.3.      AANWERVING 
 

129 Briefwisseling, nota’s, examenprogramma en proces-verbaal m.b.t. het aanwervingsexamen voor 

stedebouwkundige, 1973, 1 omslag 

 

130  Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling en nota’s betreffende het examen voor 

sekretaris (met benoeming), 1973 - 1975, 1 omslag 

 

131 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, proces-verbaal van het examen, briefwisseling en nota’s 

van het examen voor een tekenaar, 1974 - 1975, 1 omslag 

 

132 Examen voor een tekenaar in tijdelijk verband, 1976, 1 omslag 

 

133 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, proces-verbaal van de examenzitting, briefwisseling en 

nota’s van het examen voor de federatieontvanger, 1975, 1 omslag 

 

134 Ingekomen en uitgaande brief betreffende een te laat ingediende kandidatuur voor de functie van 

tuinbouwarchitect, 1975, 2 stukken 

 

135 Proces-verbaal van de examenzitting, briefwisseling en nota’s van het examen voor een adjunct-

secretaris, 1975, 1 omslag 

 

136 Ingekomen brieven en diplomas betreffende de kandidaturen voor adjunct-kontroleur bij de dienst 

ruimtelijke ordening en leefmilieu, 1975, 1 omslag 

 

137 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het college van 

liquidatoren betreffende de bezoldiging  van overgenomen personeel van de reinigingsdienst en 

brandweer door Halle en Sint-Pieters-Leeuw, 1971 - 1972, 1 omslag  
met uittreksels uit de notulen van het schepencollege en de gemeenteraad 
 

138 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het  

 college van liquidatoren overgenomen personeel van de reinigingsdienst en brandweer, 1973 - 1974, 1 

omslag   

 

139-151 Personeelsdossiers, 1973 - 1978, 14 omslagen 

 139 Bocquet Henri, werkman, 1973 – 1974  

 140 Deknop Jozef, werkman, 1973 - 1978 
nr. 301.126 

141 De Broeyer Frans, administratief bediende, 1973 - 1978  
  met kandidaturen autovoerder, 1976 en opsteller, 1973 

nr. 505.7 

142 Elinckx André, opsteller,1975 

143 Geeraerts Armand, waarnemend secretaris, 1972 – 1974 

144 Heremans Christine, tekenaar, 1973 - 1976 
nr. 301.125 

145 Mordijck Emile, klerk, 1973 - 1976 
nr. 301.124 

146 Sermon André, werkman, 1973 – 1975  

147 Van Craenenbroeck Albert, werkman, 1974 – 1975  
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148 Van Nerom Rosette, schoonmaakster, 1973 - 1976 
nr. 301.125 

149 Vermeir Karel, brandweerman, 1973 – 1975  

150 Verpaelst Albert, werkman, 1973 – 1975 

151 Wauters Frans, waarnemend secretaris, 1973 – 1974  

 

 

4.4.      BEZOLDIGING 
 

152-154 Stukken m.b.t. het geldelijk statuut, 1972 - 1975, 1 pak en 2 omslagen 

152 Briefwisseling, instructies en lijsten met de weddenschalen betreffende de vaststelling, 1973 - 

1974, 1 omslag 
nr. 321.101 

153 Briefwisseling en uittreksels uit de notulen van de federatieraad betreffende een aanpassing, 

1973 - 1974, 1 omslag 

154  Instructies, uittreksels uit de notulen van de federatieraad en lijsten met weddenschalen 

betreffende een aanpassing, 1973 - 1975, 1 pak 

 

155 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad betreffende de vaststelling van nieuwe 

referteweddeschalen, 1975, 1 omslag 

 

156 Ingekomen brieven, uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, de federatieraad en het college 

van liquidatoren betreffende verschillende bezoldigingsregelingen, 1973 - 1978, 1 omslag 
 met inlichtingsbladen van de federatieleden 

 

157-163 Individuele weddefiches, 1973 - 1977, 5 pakken en 2 omslagen  

157 1973, 1omslag 

158 1974, 1 omslag 

159 1975, 1 omslag 

160 1975, 1 pak 
 Met fiches voor het invullen van de belastingsaangifte 

161 1976, 1 pak 
 Met fiches voor het invullen van de belastingsaangifte en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, 1975 - 

 1976 

162 1977, 1 omslag  

163 1977, 1 pak 
met uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en instructies, 1976 - 1977 

 

164 Briefwisseling, facturen, aangiften en instructies betreffende de bijdrage aan de Rijksdienst voor 

maatschappelijke zekerheid (R.M.Z.), 1972 - 1977, 1 omslag 
nr. 182.421 

 

165-173 Uittreksels uit notulen van het uitvoerend college en de federatieraad m.b.t. bijkomende regelingen van 

bezoldiging, 1973 - 1976, 9 omslagen 

165 met briefwisseling en besluit betreffende de weddevaststellingen en de vervoersonkosten van 

het personeel, 1973 - 1975 

166 met uittreksels uit notulen van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw en besluit betreffende 

de overlijdensvergoeding van het personeel, 1973 - 1975 

167 betreffende de toekenning van een toelage wegens de uitoefening van hogere functies, 1973 - 

1975 

168 met uittreksels uit notulen van college van liquidatoren, nota’s en besluit betreffende de 

vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen, 1973 - 1976 

169 betreffende de toelage voor hogere functies voor eindejaar, zondag- en nachtprestaties, 1973 - 

1976 

170 besluit en ingekomen brief betreffende de toekenning voor een vergoeding wegens 

buitengewone prestaties, 1974 - 1975 

171 besluiten betreffende de aanvulling van de bezoldigingsregeling  voor diensten in de privé-

 sector, 1974 - 1975 

172 ingekomen brief, nota’s en besluiten betreffende toekenning diplomabijslag, 1975 - 1976 

173        instructie en besluit betreffende de vaststelling van de   vergoeding voor nacht- en zondagwerk, 

1976 
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174-175 Briefwisseling, staten met controleaangiften, instructies, besluiten en nota’s betreffende het Bijzonder 

 Kinderbijslagfonds voor de gemeenten, 1973 - 1977,  2 pakken 

 174 1973 

 175 1973 – 1977  

 

4.5.      VORMING 
 

176 Inkomende brieven, circulaires en uittreksel uit de notulen van de federatieraad betreffende de vorming 

aan de Provinciale Leergang voor Administratief Recht en de aanwervings- en 

bevorderingsvoorwaarden van het personeel, 1972 - 1974, 1 omslag 
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5. RUIMTELIJKE ORDENING  
 

 

5.1.      ALGEMENE PLANNEN 
 

177-178 Plannen van de federatie op schaal, [jaren 70], 2 stukken 
 Calque 

177 Federatieplan op schaal 1/20.000 

178 Federatieplan op schaal 1/100.000 

 

179 Plan opgemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, J. Deblander, 

 Stedenbouwkundige Hoofd van Dienst: Bouwverordeningen inzake bouwniveaus, 14/01/1975, 1 stuk 

 

180 Plan Sint-Kwintens-Lennik, Halle, Ukkel betreffende bestemming Sint-Kwintens-Lennik, [jaren 70], 1 

stuk 
goedgekeurd door de federatieraad op 15/12/1975 

in 4 exemplaren waarvan één exemplaar ingekleurd 

  

181-203 Topografische kaarten van het gewest: Halle-Vilvoorde-Asse juridische toestand, Militair Geografisch 

Instituut, Brussel, 1962 - 1973, 23 stukken   

181
 

Denderwindeke 30/8, 1962  
in 3 exemplaren 

182 Geraardsbergen 30/7, 1962  
  in 3 exemplaren 
183 Ninove 30/4, 1963 

 in 3 exemplaren 

184 Boom 23/3, 1965  
in 4 exemplaren 

185 Mechelen 23/4, 1965  
in 4 exemplaren 

186 Lebbeke 23/5, 1965 
in 4 exemplaren 

187 Merchtem 23/6, 1965  
in 4 exemplaren 

188 Bever 38/3, 1965 
 in 3 exemplaren 
189 Enghien 38/4, 1965  

in 3 exemplaren 
190 Vilvoorde 23/7, 1966  

in 4 exemplaren 
191 Zemst 23/8, 1966  

in 3 exemplaren 
192 Puurs 23/2, 1967  

in 4 exemplaren 
193 Putte 24/1, 1968  

in 4 exemplaren 
194 Haacht 24/5, 1968  
 in 4 exemplaren 
195 Asse 31/1, 1972  

in 3 exemplaren 
196 Anderlecht 31/2, 1972  

in 3 exemplaren 
197 Brussel 31/3, 1972  

in 4 exemplaren 
198 Zaventem 31/4, 1972  

in 4 exemplaren 
199 Tervuren 31/8, 1972 
 in 4 exemplaren 
200 Erps-Kwerps 32/1, 1972  

in 4 exemplaren 
201 Duisberg 32/5, 1972  

in 4 exemplaren 
202 La Hulpe 39/4, 1972  

in 4 exemplaren 
203 Rebecq-Rognon 39/1, 1973  
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5.2.      BRIEFWISSELING 
 

204 Doorslagen van uitgaande briefwisseling van de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 1975-1976, 

1 pak 

 

5.3 ADVIES GEWESTPLAN 
 

205 Gewestplan: Gewestplan deel Ukkel 31/7, [jaren 70], 1 stuk 
Gelamineerd papier 

 

206-208 Gewestplan:  Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, 1974, 3 stukken 

206 Gemeente Gaasbeek. Liggingsplan 
  in 2 exemplaren met nota 

207 Gemeente Sint-Genesius-Rode. Liggingsplan 
   in 2 exemplaren 

 208 Gemeente Linkebeek. Liggingsplan 
   in 2 exemplaren 

 

209-211 Ontwerp van het gewestplan; Ontwerp gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, 09/12/1975, 3 stukken 

goedgekeurd door de federatieraad op  15/12/1976 

 209 Gemeente Linkebeek. Voorgestelde aanpassingen, 25/10/1975 
  goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, 20/11/1975 

  met ingekomen brief van de gemeente Linkebeek met opmerkingen, 17/12/1975 

 210 Plan G1 Bestemmingsplan 

 211 Plan G2 Wegen infrastruktuur 

 

212-216 Ingekomen brieven i.v.m. afwerkingszones, 1969 - 1975, 3 omslagen 

212 Sint-Pieters-Leeuw, 1967 - 1975, 1 omslag 
met 2 plannen 
213 Plan Struktuurschets, Sint-Pieters-Leeuw, 19/12/1969, 1 stuk 

214 Topografische kaart Halle 31/6, Militair Geografisch Instituut, Brussel, 1972 
215 met uitgaande brieven, uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad en nota’s betreffende de 

afwerkingszones van het gewestplan: Beersel, 1973 - 1975, 1 omslag 

 216 Pepingen: Bogaarden-Bellingen, 1972 - 1975, 1 omslag 

 

217-229 Nota’s van de gemeenten Vlezenbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken  

i.v.m. het gewestplan, [1971], 1 omslag  
met 12 plannen, 1971-1975, 12 stukken 
218 Plan: Sint-Pieters-Leeuw, [jaren 70]  

 in 2 exemplaren 

219 Plan: Gemeente Vlezenbeek. Algemeen plan, [jaren 70] 
220  Plan: Nieuw Sint-Pieters-Leeuw, 1976 

221 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Ruisbroek. Liggingsplan, 1974 

in 3 exemplaren 
222 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Vlezenbeek. Liggingsplan, 1974 

223 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Oudenaken. Liggingsplan, 1974 

224 Plan: Federatie Halle. Gemeente Oudenaken. Survey, 29/12/1975 
225 Plan van de gemeente Oudenaken, [1971] 

226 Plan van de gemeente Ruisbroek, [1971] 

227 Plan: Federatie Halle. Gemeente Vlezenbeek. Survey, 29/12/1975 
228 Plan: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Bijzonder plan van aanleg no.7- Reysveld. Plan nr.1 Bestemmingsplan, 

goedgekeurd op 28/12/1973, 05/02/1974 

in 2 exemplaren 
229 Plan: Algemeen plan van de buurtwegen der gemeente Sint-Pieters-Leeuw, [1971]  

in 2 exemplaren 

 

230-231 Nota van de gemeente Drogenbos i.v.m. het gewestplan, 1971, 1 stuk   
Met één plan, 1974, 1 stuk 

231 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Drogenbos. Liggingsplan 
 in 2 exemplaren 
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232-239 Nota’s van Beert, Bellingen, Bogaarden en Elingen i.v.m. het gewestplan en briefwisseling, 1972-1973, 

1 omslag  
met 7 plannen, 1974, 1976, 7 stukken 

233 Plan: Planologische Dienst Randfederatie Halle. Gemeente Bellingen. Uittreksel Gewestplan percelen sectie B 351c-
351b, 19/05/1976 

 Calque 

234 Kopie van plan Groot-Pepingen, [jaren 70]  
  in 5 exemplaren 

235 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Beert. Liggingsplan, 1974 

 in 2 exemplaren 
236 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Bellingen. Liggingsplan, 12/08/1974  

 in 2 exemplaren 

237 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Bogaarden. Liggingsplan, 12/08/1974  
 in 3 exemplaren 

238 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Elingen. Liggingsplan, 12/08/1974  

 in 3 exemplaren 
239 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Pepingen. Liggingsplan, 12/08/1974  

 in 2 exemplaren 

 

240-242 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad van Buizingen, Lembeek en Halle 

betreffende de opmerkingen op het gewestplan, 1972 - 1975, 1 omslag 
met 2 plannen, 1970, 1974, 2 stukken 

241 Plan: Inplantingsplan. Aanvraag tot het uitbreiden van stapelplaats. Wijk Hellebroeck voor rekening van Etn. Colruyt 
NV, Halle, 28/06/1974 

242 Plan: Stad Halle. Windmoleken. Sectie B. Percelenplan, 19/06/1970  
 

243-253 Nota’s van Halle, Buizingen en Lembeek i.v.m. het gewestplan, [1974], 1 omslag  
met 10 plannen, 1974, 1976, 11 stukken 

244 Plan gemeente Lembeek, [1974], 1 stuk 

245 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Lembeek. Liggingsplan, 1974, 1 stuk 
246 Plan stad Halle, kopie van oud plan, 19de eeuw, 2 stukken 

247 Plan stad Halle, januari 1974, 1 stuk 

248 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Stad Halle. Liggingsplan, 1974, 1 stuk 
 in 3 exemplaren 

249 Plan gemeente Buizingen, [jaren 70], 1 stuk 

250 Plan: Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Buizingen. Liggingsplan, 1974, 1 stuk 
 in 3 exemplaren 

251 Bekendmaking van de pers betreffende de autoweg A85 Lembeek-Breedhout-Vlezenbeek, 29/04/1974, 1 stuk 

252 Plan: Federatievoorstel verkeerswisselaar met rijksweg nr.8, 26/04/1976, 1 stuk 
253 Plan: Federatievoorstel verbindingsweg Halle-Tubeke i.p.v. Lembeek-Breedhout-Vlezenbeek, 29/04/1976, 1 stuk 

 in 3 exemplaren 

 

254-255 Nota’s voor het ontwerp van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse met voorgestelde aanpassingen voor 

Linkebeek, 1974, 1 omslag 
met één plan 

255 Concept van plan: Gemeente Linkebeek. Voorgestelde aanpassingen, 25/10/1974 
 

256-258 Clichés van het gewest en leefmilieu voor brochures, drukkerij Snoeck Ducajou en Zn, Gent, 28/03/ 

1977, 3 pakken clichés 

256 Leefmilieu 

257 Gewestplan deel 1 

258 Gewestplan deel 2 

 

5.4.      ADVIES BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG (BPAs) 
 

259-281 Briefwisseling, nota’s, uittreksels uit de notulen van de federatieraad betreffende de bijzondere plannen 

van aanleg met plannen, 1972 - 1976, 19 omslagen en 9 stukken 

259 Centrum-uitbreiding Huizingen nr.1, 1973 – 1974, 1 omslag 

260 Kruisveld Halle, 1973 - 1974, 1 omslag 

261 Sportcomplex Essenbeek, 1973 – 1976, 1 omslag 

262 Grote Markt-beschermde buurt Halle, 1975 – 1976, 1 omslag 

263 De Bres Halle, 1975 – 1976, 1 omslag 

264 De Doelen Drogenbos nr.8, 1974 – 1975, 1 omslag 

265 Kuikenpad Drogenbos nr.4, 1974 – 1975, 1 omslag 

266 Watertoren Drogenbos nr.2, 1974 – 1975, 1 omslag 

267 De Kom Drogenbos nr.1, 1974, 1 omslag 

268 Waterpoel Alsemberg nr.2, 1974 – 1975, 1 omslag 

269 Algemeenheden met plan Algemeen plan van de buurtwegen der gemeente Sint-Pieters-Leeuw, 

[jaren 70], 1973 -1975, 1 omslag  
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270 Sport-en recreatieoord Adrien J. Braillard Ruisbroek, 1972 - 1974 met plan Bijzonder plan van 

aanleg nr.7. Sport en recreatieoord Adrien J. Braillard. Detail bouwzone home voor bejaarden, 

04/09/1974; plan Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Gemeente Ruisbroek. 

Liggingsplan, 1974; plan Ruisbroek. Ontwerp Deblander Jacques. Stedebouw Hoger Sint 

Lukas, [jaren 70]; plan Federatie Halle. Gemeente Ruisbroek. Survey, 29/12/1975, 1 omslag 

271 De Kom Sint-Genesius-Rode nr.1, 1974 – 1975, 1 omslag 

272 Steenweg op Groot-Bijgaarden Sint-Pieters-Leeuw nr.4, 1973 - 1975 met plan Gemeente Sint-

Pieters-Leeuw. Bijzonder plan van aanleg nr.4 steenweg op groot-bijgaarden. Plan nr.1-

herziening, april 1974; plan Gemeente Vlezenbeek. Bijzonder plan van aanleg nr.2. Advies 

B.P.A., 04/07/1974, 1 omslag 

273 Brukom Sint-Pieters-Leeuw, 1972 - 1975 met plan Gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Bijzonder 

plan van aanleg nr.6. Plan nr.1-bestemmingsplan, 09/02/1973, 1 omslag 

274 Reysveld Sint-Pieters-Leeuw, 1972 - 1975 met plan Gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Bijzonder 

plan van aanleg, 14/07/1972, 1 omslag 

275 Kapelleveld Vlezenbeek nr.2, 1974, 1 omslag 

276 Kerkveld Beersel, 1974, 2 stukken 

277 Nachtegaallaan Halle, 1976, 1 omslag 

278 Lusthuizenlaan Halle, 1975, 1 stuk 

279 Het Broek Halle, 1974, 2 stukken 

280 Speelplein Joepie Halle, 1975 met plan Stad Halle. Voorontwerp speelplein Joepie. Malheide-

Berendries, 12/04/1975 4 stukken 

281 Blokbos-Seringenhof Lot, 1975, 1 omslag 

 

282-283 Bijzondere plannen van aanleg van de gemeente Linkebeek: Plan Gemeente Linkebeek. Bijzonder plan 

van aanleg, 18/12/1972, 2 stukken 

 282 nr.7 bankveld. Bestemmingsplan, 18/12/1972 

 283 nr 9 centrum. Bestemmingsplan, augustus 1972 
   gewijzigd 25/01/1973 

 

5.5.      ADVIES ALGEMEEN PLAN VAN AANLEG (A.P.A.) 
 

284-290 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college en briefwisseling betreffende 

het algemeen plan van aanleg, 1969 - 1976, 4 omslagen 

284 nota’s, verslagen en besluiten betreffende de aanwijzing van een ontwerper voor het opmaken 

van algemene plannen van aanleg met basisstekst, 1969, 1 omslag   

285 nota’s en verslag betreffende de aanvaarding en de aanstelling van een ontwerper voor het 

opmaken van het algemeen plan van aanleg van de gemeente Drogenbos, 1975 - 1976, 1 

omslag 
 nr. 871.44.1 

286 verslag betreffende de aanwijzing van een ontwerper en toelichting voor het opstellen van het 

algemeen plan van aanleg van de gemeente Linkebeek, 1976, 1 omslag 

  nr. 871.44.2 

287 nota’s betreffende de aanwijzing van een ontwerper en het voorontwerp voor het opstellen van 

het algemeen plan van aanleg van de gemeente Sint-Genesius-Rode, 1 omslag, 1975 - 1976 
nr. 871.44.3 
met 3 plannen, [jaren 60-70], 1973, 1976, 3 stukken 

288 Plan Randfederatie Halle. Voorontwerp A.P.A. Sint-Genesius-Rode. Situeringsplan, 02/08/1976 

289 Plan Provincie Brabant: gemeente St-Genesius-Rode. Struktuurplan-Survey. Bestaande toestand, januari 
1973 

290 Topografische kaart grondgebied Sint-Genesius-Rode, [jaren 60-70] 
 

291-292 Nota’s bij de Algemene Plannen van Aanleg van Drogenbos: Plan Randfederatie Halle. A.P.A. 

Drogenbos. Bestemmingsplan. Situeringsplan, nr.5, 11/04/1975, 1 omslag 
 Met kadasterplan Drogenbos, [jaren 60-70] 

292 Kadasterplan Drogenbos, [jaren 60-70], 1 stuk 

 

293 Voorontwerp van het Algemene Plannen van Aanleg van Linkebeek: Plan Randfederatie Halle. 

Voorontwerp A.P.A. Linkebeek. Plan nr.1, 23/04/1976, 1 stuk 
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6. LEEFMILIEU 
 

 

6.1.      MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN  
 

294 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college, briefwisseling, verslagen en besluit betreffende de 

bescherming van monumenten en landschappen met ontwerp van decreet, documentatie en de 

rangschikking van monumenten, 1971 - 1976, 1 pak 
nr. 568 

 

295 Nota met voorstel tot klassering van het Wijnbrondal en de Koeiestraat in de gemeente Linkebeek, 

1975, 1 omslag 
nr. 568.2.1 
met 3 fotos 

 

296-301 Decreet tot bescherming van monumenten, stads-en dorpsgezichten en nota’s betreffende de klassering 

van het dorpsgezicht St-Laureins-Berchem, 1976, 1 pak 
met 5 plannen Plan Randfederatie. Voorstel tot klassering dorpsgezicht St.-Laureins-Berchem, 1976 

297 Situeringsplan, 24/03/1976 

298 Plan nr.1. Juridische toestand + omschrijving gebouwen, 25/03/1976  
 in 3 exemplaren 

goedgekeurd door de Nederlandse Cultuurraad, 25/03/1976 

299 Plan nr.2. Bestemmingsplan nr.1, 24/03/1976 
 in 2 exemplaren 

300 Plan nr.3. Bestemmingsplan nr.2, 24/03/1976 

 in 3 exemplaren 
301 Fotoplan 4, 24/03/1976, 1 stuk 

 met 24 fotos 
 

6.2.      WATERZUIVERING  
 

302-303 Plannen m.b.t. het verleggen van de Zenne: Plan Ministère de lagriculture. Service de lhydraulique 

agricole. Province de Brabant. Commune de Lembeek. Aménagement Senne & Affluents.La Senne Lot 

2A., 1971, 2 stukken 

302 Situation future. Plan terrier et profils en travers, nr. 122, 07/10/1971 

303 Zones demprise et de retrocession, nr. 221a, [1971] 

 

304 Plan m.b.t. het verleggen van de Zenne : Plan Randfederatie. Voorstel inplanting huisvuilverwerkings-

zuivering afvalwaters installatie. Regularisatie rivier Zenne. Inrichting industriezone en infrastruktuur, 

Lembeek, 05/03/1973, 1 stuk 

 

305 Plan m.b.t. het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie: Plan Provincie Brabant. Sint-Pieters-

Leeuw. Voorontwerp bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, plan 52, 13/11/1973, 1 stuk 

 

306 Plan m.b.t. afvalverwerkingsinstallaties: Plan Randfederatie. Voorstel situeringsplan voor 

afvalverwerkingsinstallatie. Situeringsplan, 05/03/1975, 1 stuk 

 

307 Besluiten, nota’s briefwisseling betreffende de waterverontreiniging, 1971 - 1972, 1 omslag 
nr. 637.2 

met één plan 

308 Plan Federatie Halle. Gemeente Ruisbroek. Survey, plan 1, 29/12/1975, 1 stuk 
 

309 Ingekomen brieven betreffende de waterbeheersing, 1972 - 1974, 1 omslag 
nr. 830 

 

310 Verslagen, rapporten, briefwisseling en uittreksel uit de notulen van de federatieraad betreffende de 

sanering van de Zuunbeek, de Molenbeek en het wachtbekken van Sint-Pieters-Leeuw, 1974 - 1976, 1 

pak 
met publicatie: BECEWA. Belgisch Studie-en Documentatiecentrum V.Z.W. Diagnostieke en objektieve studie van de lucht-en 

waterverontreiniging in de federatie Halle, april 1975 en documentatie 
nr. 637.213 

 

311 Briefwisseling, nota’s en verslagen betreffende de rechttrekking van de Zenne en mogelijke inplanting 

van een zuiveringsstation te Lembeek, 1975 - 1976, 1 omslag,  
met 4 fotos: gecontroleerde stuwoverloop van de Zenne in het kanaal en zichten op de Zenne 
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met kopie van akte van aankoop van grond eigendom van de Etablissementen Fr. Colruyt voor de verbetering van de Zenne, 

09/03/1959 

nr. 637.214 

 

312 Briefwisseling en verslagen betreffende de afvalwaterzuivering, 1976, 1 omslag  
nr. 637.215 

 

313-314 Stukken m.b.t. uitvoering van een studie door het Belgisch Studie-en Documentatiecentrum 

(BECEWA)  

313 Briefwisseling, overeenkomst en uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college 

betreffende de sanering van de Molenbeek, 1975-1976, 1 pak 
nr. 637.212 

314 Briefwisseling, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en nota’s betreffende de 

studie van de Zuunbeek en wachtbekkens, 1975-1976, 1 omslag 
nr. 637.21 en 637.22 

 

315-325 Publicaties van studies door het Belgisch Studie-en Documentatiecentrum (BECEWA), 1975-1976, 8 

omslagen en 1 deel  

315 Probleem van de nevenpollutie bij het storten van vast afval, april 1975, 1 omslag 
in 4 exemplaren 

316 Studie van de Molenbeek. , Kwaliteitsonderzoek, zelfzuivering en  

saneringsmogelijkheden, Studie nr. 75/462, 1975 - 1976, 1 deel 
in 2 exemplaren    

317 Studie van de Molenbeek, nr. 75/462-1, 1975, 1 omslag 
in 2 exemplaren 

318 Studie van de Molenbeek, nr.75/462-2, 1975, 1 omslag 
in 3 exemplaren 

319 Studie van de Molenbeek, nr.75/462-4, 1976, 1 omslag 
 in 3 exemplaren 
320 Studie van de Molenbeek, nr.75/462-5+6, 1976, 1 omslag 

in 3 exemplaren 

321 Studie van de Molenbeek, nr. 75/462-7+8, 1976, 1 omslag 
  in 3 exemplaren 

322 Studie van de Molenbeek, nr.75/462-9+10, 1976, 1 omslag 
in 2 exemplaren   

323 Basisstudie van de invloed van een breekwerf op de verontreiniging van water, bodem en lucht, 

maart 1975, 1 pak  

324 Diagnostieke en objektieve studie van de lucht-en waterverontreiniging in de federatie Halle, 

april 1975, 1 omslag 
 in 3 exemplaren 

325 Probleem van de nevenpollutie bij het storten van vaste afval. Breekwerf Pepingen, nr. 75/448, 

juli-augustus 1975 met studieonderzoek, 1 omslag 

 

326 Ingekomen brief vanwege de Minister van Binnenlandse Zaken, Van Elslande betreffende het begrip 

waterbeheersing met nota, 07/07/1972, 2 stukken 

 

6.3.      MILIEU  
 

327-339 Wandelplannen van de randfederatie: Randfederatie Halle. Coördinatie wandelpaden. Liggingsplan 

194/1, 1974, 13 stukken 

327 Stad Halle  

328 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw 

329 Gemeente Oudenaken 

330 Gemeente Linkebeek 

331 Gemeente Drogenbos 

332 Gemeente Beert 

333 Gemeente Gaasbeek 

334 Gemeente Bellingen  

335 Gemeente Bogaarden  

336 Gemeente Elingen  

337 Gemeente Vlezenbeek  

338 Gemeente Pepingen  

339 Gemeente Sint-Laureins-Berchem  
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340 Wandelplan van de randfederatie: Randfederatie. Wandelpaden doorheen de gemeente Vlezenbeek. 

Situeringsplan, plan nr. 4, L.M./753, 06/03/1975, 1 stuk 
 in 12 exemplaren 

 

341-343 Wandelplan van de randfederatie: 20/05/1976, 3 stukken 
goedgekeurd door de federatieraad op 26/04/1976 

341 Federatiewandelwegenplan 73 W3 Bewegwijzering Deeltekening 1 
in 2 exemplaren  

342      Federatiewandelwegenplan 73 W3 Bewegwijzering Deeltekening 2 

343  Federatiewandelwegenplan 76 W3   

 

344 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, nota’s en briefwisseling 

betreffende de aanbesteding en realisatie van de Groene Wegwijzer, 1972 - 1977, 1 pak 
Met 1 proefexemplaar 
nr. 865.263 

 

345 Nota’s, briefwisselingen en delen van plannen betreffende de wandelpaden, 1974 - 1975, 1 omslag 
nr. 865.26 

 

346 Briefwisseling, brochure en werkplannen betreffende de wegen van de wandelpaden te Vlezenbeek, 

Linkebeek, Lot, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Dworp, Beert, Beersel, Sint-Laureins-

Berchem, Beert, Bellingen en Bogaarden, 1974 - 1976, 1 omslag 
nr. 865.264 

 

347 Offertes betreffende het drukken van het tijdschrift Randfederatie Halle en Wandelingen Halle met 

documentatie, 1975, 1 omslag 

 

348 Publicatie betreffende de ontsluiting van de landelijke wegen: Groene Wegwijzer. Inventaris van de 

wandel- en fietswegen voor de tweeëntwintig gemeenten van de Randfederatie Halle, [1976], 1 deel 
 in 2 exemplaren 

 

349 Briefwisseling, nota’s en uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad van Lot en Dworp,  betreffende 

de aanbevelingsvoorschriften van de randfederatie voor de wandelpaden, 1976, 1 omslag 
nr. 865.26 

 

350 Briefwisseling, facturen, nota’s en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college betreffende het 

signalisatiemateriaal voor de bewegwijzering van wandelpaden, 1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 856.26.5 

 

351-353 Stukken m.b.t. een studie over de feitelijke en juridische toestand van het grondgebied (survey) door het 

studiebureau Clerckx, 1973 - 1977, 3 omslagen  

351 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college en ingekomen brief 

van de provincie betreffende de goedkeuring van de studie 1973 - 1974 

352 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling en 

verslagen betreffende het opstellen van de studie, 1973 - 1977 
nr. 637.62 

353 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling, 

contract en eindverslag betreffende de lijst van de goedgekeurde verkavelingen (survey) van de 

gemeente Alsemberg, 1974 - 1977 
 nr. 871.450. 

 Met publicatie Randfederatie Halle. Survey. Gemeente Alsemberg. Lijst van goedgekeurde verkavelingen, 1 katern 

 

354 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, uitgaande brief, verslag van de dienst leefmilieu 

en contract betreffende de verwerking van de gegevens van de  survey door het studiebureau Vlaams 

Brabants Regionaal Informatica centrum (VLABRIC), 1974 – 1977, 1 omslag   
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355-362  Federatieplannen van de survey door studiebureau Clerckx Beersel, 29/12/1975, 8 stukken  
 schaal 1/2.500 

355 Deel 1.  Calque.  

356 Deel 1. Papier.  

357 Deel 2. Calque. 

358 Deel 3. Calque.  

359 Deel 4. Calque.  

360 Deel 5. Calque.  

361 Buizingen.  

362 Lembeek.  
 (nr. 871.451) 

 

363 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en ingekomen brief betreffende het opstellen van 

een biologische evaluatie van de groene zones, 1974, 2 stukken 
nr. 637.61 

 

364 Briefwisseling betreffende de uitbreiding van het industriegebied rond zone Laborelec te Sint-Genesius-

Rode en afschaffing van buurtweg nr. 15 te Alsemberg, 1974 - 1975, 1 omslag 
plan in verschillende delen 
met kopie van plan Aanvraag tot afschaffing van de buurtweg nr. 15 (detailplan 1), 1974 

nr. 865.262 

 

365  Verslagen van het bezoek aan de breekwerf voor huisvuil te Meise en de verbrandingsoven voor 

huisvuil te Lokeren met documentatie, ingekomen en uitgaande brief betreffende het sluikstorten en 

nota’s met enquête over de ophaaldienst ambachtelijk vuilnis, 1975 - 1976, 1 omslag 
Met 2 fotos van het bezoek aan de breekwerf te Meise 

 

366 Publicatie van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: Maandbericht. Klimatologische 

waarnemingen, augustus, november, december 1974 en januari - maart 1975, 1 omslag  
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7.  PATRIMONIUM 
 

 

367 Inventaris, ingekomen en uitgaande brieven, overeenkomsten en facturen betreffende de onroerende en 

roerende goederen van de federatie, 1977 - 1978, 1 omslag 
nr. 506 

 

368 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad en huurcontract tussen de randfederatie en Carlier-Luckx 

Leopold voor een huis gelegen aan de J. Jacminstraat en tussen de randfederatie en Vandervelden 

Viktor voor een magazijn gelegen te Huizingen, 1973, 1 omslag 

 

369 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en briefwisseling betreffende de overname van de 

brandweerkazerne van Halle en contractvoorwaarden betreffende de huurovereenkomst, 1973 - 1976, 1 

omslag 
nr. 506.114 

 

370 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling en huurcontract voor een opslagplaats te 

Huizingen met dhr. Vandevelden Viktor en beschadigde huisvuilzakken, 1973 - 1978, 1 omslag 

 

371 Afschrift van brief vanwege het uitvoerend college aan de N.V. Radio Distributie Halle betreffende de 

huur van het gebouw aan de Willamekaai met begeleidend schrijven, 1975, 2 stukken  

 

372 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, nota’s en ontwerpakte betreffende de 

aankoop van een administratief gebouw gelegen Willamekaai 17 te Halle, 1970 - 1975, 1 omslag 
nr. 506.112 

 

373 Dossier inzake de aankoop van een vrachtwagen, 1974, 1 omslag 

 

 



 31 

8.  TOEZICHT 
 

 

8.1.      ALGEMEEN  
 

374 Briefwisseling en omzendbrieven betreffende inlichtingen over de gemeentelijke politiediensten voor de 

technische coördinatie, 1973 - 1974, 1 omslag 
nr. 508.2 

 

8.2.      VERORDENINGEN LEEFMILIEU  
 

375 Briefwisseling en rapporten betreffende de bezoedeling  van de waterwinningsgalerij van de 

Intercommunale voor Watervoorziening Alsemberg, Beersel en Dworp (IWABED) te Alsemberg, 1964 

- 1974, 1 omslag 
nr. 637.23 

 

376-377 Stukken m.b.t. geluidshinder, 1972 – 1976, 1 pak en 1 omslag 

 376 Briefwisseling, nota’s en Koninklijk Besluit betreffende de klachten, 1972 - 1976, 1 omslag 
  nr. 637.3 

 377 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, vragenlijst, omzendbrieven, en nota’s  

  betreffende het reglement, 1973 - 1975, 1 pak 
  nr. 637.31 

 

378-380 Stukken m.b.t. de bescherming van de groene zones, 1975 – 1976, 2 omslagen en 1 stuk 

 378-379 Briefwisseling betreffende de bekendmaking van de wijziging van het politiereglement op het 

  ophalen van huisvuil, de bouwverordening en bescherming van groene zones, 1975, 1 omslag 
 met één plan 

 379 Plan  Randfederatie Halle. Bouwverordeningen inzake bouwniveaus. Gemeente Lot, 05/02/1975 

  380 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling, besluit en reglement, 1975 - 

  1976, 1 omslag 
 nr. 637.43 

 

381-384 Stukken m.b.t. het reglement op het leefmilieu 

 381 Aanvragen voor het milieureglement, 1973 - 1976, 1 omslag 
  nr. 637.0.1 

 382 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, reglementen en briefwisseling betreffende de 

  bekendmaking, 1974 - 1975, 1 omslag 
  nr. 637.8 

 383 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en briefwisseling betreffende het drukken 

  van de leefmilieureglementen en inlichtingen omtrent de beslissingsprocedure inzake  

  vergunningen, 1975 - 1977, 1 omslag 
 nr. 637 

 384 Briefwisseling en nota betreffende de bekendmaking van het gecoördineerd   

  leefmilieureglement, 1976, 1 omslag 
  nr. 637.81 

 

385 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling en reglement op het wegbrengen en de 

bewaring van de op de openbare weg achtergelaten voertuigen en ander rollend en niet-rollend 

materiaal, 1973 - 1975, 1 omslag 
nr. 637.42 

 

386 Reglement, verslagen, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, besluit en ingekomen brief 

betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, 1974 - 1975, 1 omslag 
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8.3.      BOUWVERORDENINGEN  
 

387 Technische tekening m.b.t. bouwverordening: Bouwverordening Hoofdstuk III. 17, artikel 6, schaal 

1/100, [jaren 70], 1 stuk 
nr. 637.43 

 

388-396 Briefwisseling en besluiten (1955) betreffende de bouwverordeningen inzake bouwniveaus, 1974-1976, 

1 omslag  
 met documentatie 

nr. 637.43 
met één plan 

389 Provincie Brabant: Gemeente St.-Genesius-Rode. Struktuurplan-Survey. Goedgekeurde verkavelingen, nr. 7, januari 
1973, 1 stuk 

met 7 plannen Randfederatie Halle. Advies Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Liggingsplan, 1974, 7 stukken 

390 Gemeente Beersel 
391 Gemeente Sint-Pieters-Leeuw  

392 Gemeente Huizingen 

393 Gemeente Lot   
394 Gemeente Linkebeek  

395 Gemeente Lembeek .  

396 Gemeente Dworp  

 

397-398 Besluit, uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling en 

nota’s betreffende de bouwverordeningen inzake bouwniveaus, 1975 - 1976, 1 omslag 
nr. 875.21 

met één plan 
398 Plan Randfederatie. Bouwverordeningen inzake bouwniveaus. Situeringsplan, Plan nr.2, 17/07/1975, 1 stuk 

 

399-401 Nota’s  m.b.t. bouwverordeningen, 1975 – 1976,  2 omslagen en 2 stukken 

 399 landelijke woongebieden, 1975 - 1976, 1 omslag 

 Met ingekomen brieven  

 nr. 875.22 

 400 ambachtelijke bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, 1975, 1 stuk 
  in 2 exemplaren 
  nr. 875.23 

 401 woonparkgebieden, 1976, 1 stuk 
 in 2 exemplaren 
 nr. 875.24 

 

402  Doorslagen van uitgaande brieven betreffende de bestemming van een perceel grond te Halle, K. 

Nerinckxlaan en percelen gelegen aan de Rilroheidestraat te Dworp, 1974 - 1975, 2 stukken 

 

403-404 Stukken m.b.t .verkaverlingsverordeningen, 1974 – 1975, 2 omslagen 

 403 Besluiten, nota’s, modelovereenkomsten en uittreksel uit de notulen van de federatieraad, 

  1974 
 nr. 875.3 

404 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, nota’s, ingekomen brieven betreffende het 

 ontwerp van de verkavelingverordening, 1974 - 1975 

nr. 875.32 en nr.875.31  

 

405-417 Adviezen m.b.t. bouwaanvragen, 1974 - 1976, 13 stukken en 7 omslagen 

 405 Linkebeek, sportzaal 1974, 1 omslag 

406 Linkebeek, home voor herstellenden, 1976, 1 omslag 

407 Halle, Broekborre-Nijverheidsstraat, 1975, 1 omslag 

408 Kopie van advies Halle, Grote Weide, plan  Provincie Brabant. Halle. Groebegracht. 

Verkaveling Grote Weide, 06/03/1971, 1 stuk 

409 Halle, Eikenlaan (Mowi), 1976, 1 omslag 

410 Ruisbroek, Reystraat, 1975, 2 stukken 

411 Lot, Spoorwegstraat nr.32, Claus Patrice, plan Gemeente Lot. Eigendom van de heer & 

mevrouw Patrice Claus , 11/10/1974, 3 stukken 

412 Lot, Block-bos, 1974 - 1975, 1 omslag 

413 Ruisbroek, appartementsgebouwen Europa-wijk, plannen  Provincie Brabant. Gemeente 

Ruisbroek. Appartementsgebouwen Europa-wijk Reystraat-boomkwekerij. Algemeen plan. 

Liggingsplan, Plan nr.1-02, 30/08/1975, 1 stuk en plan met doorsneden, 1975 - 1976, 1 stuk 

414 Ruisbroek, torengebouwen, 1976, 3 stukken 

415 Sint-Genesius-Rode, Rozenlaan, 1975, 2  stukken 

416 Sint-Genesius-Rode, Kapellebos, 1974 - 1975, 1 omslag  
met 4 fotos (in slechte staat) 
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 417 Sint-Pieters-Leeuw, zaak De Coster, Bezemstraat, 1976, 1 omslag 
  nr.875.25 

 

418 Bouwplan:  Stad Halle. Aanvraag tot het plaatsen van frituurwagen eigendom van de heer M. 

Hernalsteen. Inplanting, situering, ligging, foto’s, 15/05/1975, 1 stuk 
Met 1 foto 

 

8.4.     CONTROLE  
 

419-420 Stukken m.b.t. bouwovertredingen, 1964 – 1976, 2 omslagen 

 419 Nota’s, briefwisseling, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en besluiten, 1964 - 

  1976 

 420 Briefwisseling en uittreksel uit de bijlage van de notulen betreffende bouwovertredingen door 

  de firma  N.V. De Waal te Huizingen en in het Kamerijkbos te Buizingen, 1976 

  

421 Briefwisseling betreffende klachten van de bewoners tegen de bouw van een café-restaurant-

spektakelzaal langsheen de Berkenlaan te Buizingen door Leon (Paul) Severs , 1974, 1 omslag 

 

422-423 Briefwisseling  m.b.t. het vellen van bomen, 1975 - 1977, 2 omslagen  

422 Briefwisseling, 1975 - 1977 
nr. 637.431 

423 met aanvragen met adviezen, 1977 
nr. 637.433.3 

 

424 Briefwisseling en nota’s betreffende onkruidbestrijding met petitie n.a.v. de aanvraag tot de uitbreiding 

van Robinetterie AVH, Sint-Pietersstraat te Halle, 1974 - 1976, 1 omslag 

nr. 637.5 
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9.  OPENBAAR VERVOER 
 

 

9.1.      TAXIDIENSTEN 
 

425-426 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, briefwisseling m.b.t. het verlenen van 

 vergunningen tot het exploiteren van een taxidienst, 1966 – 1975, 2 omslagen 

 425 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, briefwisseling, nota’s en besluiten  

  m.b.t. het verlenen van vergunningen, 1966 - 1975, 1 omslag 

 426 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en ingekomen brieven betreffende het 

  verlenen van vergunningen tot het exploiteren van een taxidienst, 1976, 1 omslag 

 

427 Besluiten, briefwisseling, verordening en uittreksels uit de notulen van de randfederaties  

 Zaventem, Tervuren, Vilvoorde betreffende exploitatie van de taxidiensten, 1967 - 1976, 1 pak 

 

428 Authentiek uittreksel uit de notulen van de federatieraad betreffende de verordening tot regeling van de 

taxidiensten in de randfederatie, 15/03/1976, 1 stuk 

 

9.2.      OPENBAAR VERVOER 
 

429 Briefwisseling, verslagen en nota’s betreffende de organisatie van de openbare autobusdiensten en de 

overdracht van de gemeentelijke aandelen van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen aan de 

randfederatie, 1973 - 1975, 1 omslag 
 Met publicaties: Koninkrijk België. Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. Organieke Wetten en Statuten, z.d. en 

Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen. NMVB. Verslagen. Maatschappelijk dienstjaar 1974 , 1974, 2 delen 
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10.  HUISVUILVERWERKING 
 

 

10.1.      OPHALING 
 

430 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, nota’s, briefwisseling en facturen betreffende de prijzen 

van de huisvuilophaling en klachten, 1969 - 1978, 1 pak 
nr. 506.81.1 

 

431 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, besluiten van de bestendige deputatie van de Provinciale 

raad van Brabant en nota’s betreffende de regeling van de ophaaldienst van het grof huisvul, 1972 - 

1973, 1 omslag 

 

432 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het college van liquidatoren, 

besluit van de bestendige deputatie van de provinciale raad, lijsten en nota’s betreffende concessies en 

het lastenboek voor de ophaling en de verwerking van het huisvuil, 1972 - 1978, 1 omslag 

 

433 Briefwisseling, facturen en uittreksels uit de notulen van de gemeenteraden betreffende de 

huisvuilophalingen door de firma P.V.B.A. Evens-Heremans te Pepingen, 1963 - 1978, 1 pak 
nr. 506. 81.2 

 

434 Briefwisseling, nota’s en uittreksels uit de notulen van de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode 

betreffende de overeenkomsten en betalingen aan firma De Keyser en de Association Intercommunale 

pour lAménagement et lExpansion Economique du Brabant Wallon (I.B.W.), 1969 - 1973, 1 omslag 

 

435 Aanbestedingsdossier voor het ophalen van huisvuil toegekend aan de firmas  P.V.B.A. Evens-

Heremans, Meysmans en P.V.B.A. De Keyser, 1973, 1 pak 
nr. 506.814 

 

436-438 Stukken m.b.t. ophaling van huisvuil door de firma P. Meysmans, 1969 – 1978,  1 pak en 2 omslagen  

 436 Briefwisseling, nota’s en kopie van het bijzonder lastenboek van de gemeente Linkebeek, 1969 

  - 1973, 1 omslag 

 437 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, briefwisselingen overeenkomst, 1972 - 1976, 1 

  omslag 

 438 Briefwisseling en facturen betreffende de wijze van ophaling en klachten , 1972 - 1978, 1 pak 
nr. 506.81.3  

 

439-441 Stukken m.b.t. de huisvuilophaling en -verwerking door de Intercommunale Haviland s.v, 1972 – 1978, 

 3 omslagen  

 439 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling en nota’s, 1972 - 1977, 1 omslag 
 nr. 854.901 

 440 Ingekomen brieven, lijsten van betalingen en facturen, 1973, 1 omslag 

 441 Briefwisseling  en vragenlijst, 1973 - 1978, 1 omslag 
  met publicatie  Studie ophalen en verwerken van huisafval en grof vuil over het grondgebied van Halle-Vilvoorde, 
  betreffende de verwerking van huisvuil en grofvuil van de randfederatie, 16/11/1977, 1 omslag 

  nr. 854.901 

 

442 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, overeenkomst, lijsten en 

facturen betreffende huisvuilophaling door de firma Evens, 1973 - 1975, 1 omslag 

 

443-451 Stukken m.b.t. de levering en de verkoop van papieren zakken voor het ophalen van vuilnis, 1 pak, 6 

 omslagen en 7 stukken 

 443 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, briefwisseling en lastenboek betreffende de 

  levering van huisvuilzakken, 1973 - 1974, 1 omslag  
  nr. 3342 

 444 Ingekomen brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de belasting op het 

  verstrekken van papieren zakken, 1973 - 1974, 3 stukken 
  met begeleidingsbrief m.b.t. het tariefreglement gericht aan de Gouverneur van de provincie en klad van het reglement  

  nr. 3345 

 
 

 

 
 

 



 36 

  445 Briefwisseling, nota’s en facturen betreffende de verdeling en verkoop van de papieren  

  huisvuilzakken, 1973 - 1975, 1 pak 
  met publicatie Randfederatie Halle 1974. Stichting voor papierwaren in het moderne leven, betreffende de verdeling 

  en evolutie van de huisvuilzakken, 1974, 1 deel 
  in 2 exemplaren 

  met 2 fotos: zichten op de Brusselsesteenweg aan nr.57, met en zonder huisvuilzakken 

  nr. 3334 

 446 Bekendmakingen, omzendbrieven, nota’s, uittreksel uit de notulen van de federatieraad en 

  briefwisseling betreffende de verdeling van huisvuilzakken, 1973 - 1975, 1 omslag 
 nr. 3334/3341  

 447 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling en 

  proces-verbaal betreffende de aanbesteding voor de levering van huisvuilzakken,  

  1973 - 1977, 1 omslag  
  nr. 3343 

 448 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad, proces-verbaal, lastenboek  en offertes  

  betreffende de toekenning van de concessie aan de firma Manusac N.V. te Vilvoorde, 1973 - 

  1977, 1 omslag  
  nr. 3344 

 449 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en kopie van verslag vanwege de provincie 

  betreffende de toekenning van het leveringscontract voor huisvuilzakken aan de firma Regis 

  Bates te Tubize, 1974, 4 stukken 

 450 Briefwisseling en uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college 

  betreffende de levering van huisvuilzakken, 1974 - 1977, 1 omslag 

 451 Uitgaande brieven, facturen, nota’s en staten betreffende onbetaalde rekeningen voor de 

  levering van huisvuilzakken, 1974 - 1977, 1 omslag 

 

452 Ingekomen brieven, nota en vergelijkingstabellen betreffende de recuperatie van papier en glas, 1975 - 

1976, 1 omslag 
nr. 854.29 

 

453 Briefwisseling, nota van George Tezuka en overeenkomsten betreffende de huisvuilproblematiek in de 

randfederatie, 1976 - 1978, 1 omslag 
nr. 854 

 met 3 krantenknipsels 

 

454 Verslag, nota’s, besluiten en uitgaande brieven met documentatie betreffende het overslagstation voor 

huisvuil te Hilvarenbeek en lastenboek voor de gemeente Sint-Genesius-Rode, 1976 - 1978, 1 omslag 
met twee Belgische Staatsbladen, d.d. 26/07/1976 en 28/08/1976. 

 

10.2.      STORTTERREINEN 
 

455-456 Stukken m.b.t de uitbating van. het stortterrein Dwersbos te Beersel door dhr. Danis, 1972 - 1976, 2 

omslagen 

455 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling, 

overeenkomst en besluiten betreffende de toelating  en de klachten m.b.t. de uitbating met 

bestelbonnen, 1972 - 1976 

456 Nota’s en statistieken van de huisvuilstortingen te Beersel, 1974 - 1975 

 

457-458 Stukken m.b.t  het de gemeentelijke stortplaats te  Sint-Pieters-Leeuw, 1973, 1 omslag en 2 stukken 

457 Overeenkomst en briefwisseling, 1973, 1 omslag 

458 Authentiek uittreksel uit notulen van het uitvoerend college betreffende de prijs van het stort te 

Sint-Pieters-Leeuw en de prijs per vrachtwagen voor het gebruik van de stortplaatsen door de 

firma Van Daele-Steppé met nota m.b.t. de betalingen aan Van Daele-Steppé, 04/04/1973, 2 

stukken 

 

459-460 Stukken m.b.t het stortterrein Rilroheide te Dworp, 1973 - 1976, 2 omslagen  

459 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en nota’s betreffende 

werken, 1973 - 1975 

460 Overeenkomst met de P.V.B.A. Evens-Heremans, uittreksels uit de notulen van de 

federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling en nota’s m.b.t. de aanbesteding van de 

afwerking, 1976   
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461-507 Stukken m.b.t het stortterrein te Elingen, 1973 - 1978, 1 pak, 18 omslagen en 1 stuk 

461 Briefwisseling, processen-verbaal, bouwaanvraag, uittreksel uit de notulen van het uitvoerend 

college en nota’s betreffende het storten van huisvuil, de noodsituatie m.b.t. de 

huisvuilophaling, onderzoek naar de vestiging van een breekwerf te Pepingen en de 

zandwinningszone Maasdal, 1975 - 1976, 1 omslag 
Met 2 fotos: omgeving zandgroeve, eigendom Danis te Sint-Genesius-Rode 
nr. 854.270 

met één plan,  

462 Plan:  Randfederatie Halle. Situering van de zandgroeven in de federatie. Situeringsplan, plan nr.1,  
  14/03/1975, 1 stuk  

  in 2 exemplaren 

463 Briefwisseling met de overheid betreffende betreffende de uitbreiding van de stortplaats en het 

ecologisch belang, 1976, 1 omslag 
nr. 854.295 

464 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, rapporten en briefwisseling betreffende 

de plaatsbeschrijving en wetenschappelijke begeleiding van de stortplaats door het  Belgisch 

Studie en Dokumentatiecentrum voor water (BECEWA), 1976, 1 omslag 
nr. 854.275 en 6 

465 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en briefwisseling betreffende een 

ecologische studie van de stortplaats, 1976, 1 omslag 
met publicatie:  BECEWA v.z.w. Milieu-studie stortplaats te Elingen in opdracht van de randfederatie Halle. Studie nr. 
76/439, 1976, 1 katern  

nr. 854.274 
466 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en  verslagen betreffende 

de waterverontreiniging ingevolge het storten van huisvuil, 1976, 1 omslag 
nr. 854.273 

met publicaties Milieu-studie stortplaats te Elingen in opdracht van de randfederatie Halle. Studie nr. 76/439, 1976, 1 

omslag en  Begeleidende studie stortplaats Elingen. Tweede Prospektie. Uitgevoerd in opdracht van de randfederatie 
Halle. Studie nr. 76/448-2 (BECEWA), 1976, 1 katern  

467 Briefwisseling en uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college betreffende aanvraag tot 

uitbreiding van de stortplaats, 1976, 1 pak 
nr. 854.281 
met 4 plannen Plan Randfederatie Halle, 1976, 4 stukken 

468 Plan: Randfederatie Halle. Uitbreiding stortplaats Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen. 

Situatieplan. Faze II, plan nr.1, 05/02/1976 
gewijzigd 05/07/1976 

  in 2 exemplaren  
469 Plan: Randfederatie Halle. Uitbreiding stortplaats Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen. 

Bestemmingsplan. Faze II, plan nr.2, 05/07/1976  

in 2 exemplaren  
470 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen: faze II.Ontworpen toestand. Uitbreiding, plan nr.3, 

23/02/1976 

gewijzigd 05/07/1976  
471 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen. Dwarsprofielen, plan nr.4, 23/02/1976, gewijziigd 

05/07/1976  

met één plan  
472 Plan Dossier Elingen. Uitbreiding faze II. Dwarsprofielen 6-7-8, plan nr.4, 16/07/1976, 1 stuk  

  in 2 exemplaren 

473 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college, briefwisseling, bouwaanvraag en 

vergunning betreffende de wijziging van reliëf, perceel 227, sectie A, Molenstraat, eigendom 

van Van Overstraete, 1976, 1 omslag 
nr. 854.279 

met 4 plannen Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen, 1976, 4 stukken 

474 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen: bestaande toestand. Situeringsplan, plan nr.2, 23/02/1976 
475 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen: lengteprofiel. Situeringsplan, plan nr.5, 23/02/1976 

476 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen: bestemmingsplan. Situeringsplan, plan nr.6, 05/02/1976  

477 Plan: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen: bestaande toestand: 17/12/1976. Situeringsplan, nr.7, 
goedgekeurd door het college, 27/12/1976, opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 

22/12/1976, 20/12/1976 

478 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling, nota’s 

en overeenkomsten met W. Van Overstraeten-Claes en kinderen m.b.t. percelen, gelegen in de 

Molenstraat voor het storten van huishoudelijke afvalstoffen, 1976 - 1977, 1 omslag 
 Met publicatie:  De Hallenaar, nr.74, 29/06/1976 

nr. 854.271  
met één plan 

 479 Plan: Randfederatie Halle. Uitbreiding stortplaats Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen.  

  Situatieplan, plan nr.1, 05/02/1976, gewijzigd 05/07/1976, 1 stuk  

480 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college en ingekomen brieven 

betreffende de aanduiding van de stortplaats en goedkeuring van de factuur voor het ledigen 

van twee vrachtwagens huisvuil in de verwerkingsinstallatie van de agglomeratie Brussel, 

1976, 1 omslag 



 38 

481 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en verslagen betreffende de stortplaats, 

1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 854.282 

482 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college en briefwisseling betreffende de 

afgravings-en nivelleringswerken aan het stort door de firma Evens-Heremans, 1976 - 1977, 1 

omslag 
nr. 854.277 

483 Briefwisseling, aanvraag voor een vergunning en besluit betreffende het storten van huisvuil, 

1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 854.280 

484 Briefwisseling, overeenkomst, uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren en 

proces-verbaal betreffende de inschrijvingen voor de afwerking, aanleg en bezaaiing van de 

stortplaats met bijzonder lastenkohier, 1976 - 1978, 1 omslag 
nr. 854.293 
met één plan 

485 Plan: Randfederatie Halle. Afwerking, aanleg en bezaaiing federatiestortplaats te Elingen. Algemeen plan, 

18/02/1977, 1 stuk  
 in 2 exemplaren 

486 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling, 

proces-verbaal van opening van de inschrijvingen betreffende de drainering van de stortplaats, 

1976-1978, 1 omslag 
nr. 854.278 

487 Uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college, overeenkomst en briefwisseling 

betreffende de afwerking van de tweede fase van de stortplaats, 1976 - 1978, 1 omslag 
nr. 854.29a en b 
met één plan 

488 Plan: Randfederatie Halle. Sortplaats Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie C Elingen. Situatieplan, plan 

  nr.1, opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 05/03/1976, 05/02/1976, 1 stuk  

489 Briefwisseling, offertes, factuur en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college en het 

college van liquidatoren betreffende het boren van een waterput en voor de uitvoering van een 

pompinstallatie in de stortplaats te Elingen, 1976 - 1978, 1 omslag 
nr. 854.296 

490 Uitgaande brief aan de gouverneur en uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het 

uitvoerend college betreffende de vergunningsaanvraag, exploitatievergunning en 

contractvoorwaarde voor de stortplaats te Elingen, 1976, 1 omslag 
nr. 854.292 

 met twee plannen, 1976 
491 Plan: Randfederatie Halle. Uitbreiding Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen. Situatieplan, plan 

nr.1, 05/02/1976, gewijzigd 05/07/1976 

492 Plan: Randfederatie Halle. Sortplaats Elingen. Ontworpen toestand na uitbreiding, plan nr.3, 23/02/1976, 
gewijzigd 05/07/1976 

493 Briefwisseling en bouwvergunning voor de wijziging van het reliëf aan de stortplaats met 

uittreksels uit kadasterplannen en documentatie, 1977 - 1978, 1 omslag 
nr. 854.352 
met plannen: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen, 1976, 10 stukken 

494 faze III. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen. Situatieplan, plan nr.1, 05/02/1976 

gewijzigd op 05/07/1976 
in 2 exemplaren  

495 Bestemmingsplan faze III. Situeringsplan, plan nr.2, 05/02/1976 

in 4 exemplaren  
496 Uitbreiding stortplaats Elingen. Sectie B Gaasbeek. Sectie A Elingen.Situatieplan, plan nr.1, 03/08/1977  

497 faze III. Grondplan bestaande toestand. Situeringsplan, plan nr.2,  28/07/1977 

498 Grondplan ontworpen toestand. Situeringsplan, plan nr.3, 28/07/1977 
499 faze III. Dwarsprofielen. Situeringsplan, plan nr.4,  03/08/1977  

in 2 exemplaren 

500  faze III. Lengteprofiel. Situeringsplan, plan nr.5,  28/07/1977  
in 2 exemplaren 

501 faze III. Lengteprofiel. Bestemmingsplan, plan nr.6,  03/08/1977  

502 Bestaande toestand: 17-12-1976, plan nr.7,  20/12/1976  
503 Herstel-afwerkingsplan,  plan nr.8, 22/12/1976 

504 Briefwisseling en uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren met uittreksels uit 

kadasterplannen en kadastrale legger betreffende een uitbatingsvergunning voor de stortplaats 

(fase III) en het beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie, 1977 - 1978, 1 omslag 
nr. 854.301 

 met twee plannen: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen faze III, 1977, 2 stukken 

505 Dwarsprofielen. Situeringsplan, plan nr.4, 03/08/1977 
506 Bestemmingsplan, plan nr.6, 09/08/1977 

507 Uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren betreffende de uitbreiding van de 

stortplaats te Elingen fase V, 29/08/1977, 1 stuk 
nr. 854.360 
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508-517 Stukken m.b.t  het stortterrein Zitterbos te Lot, 1976 - 1977, 1 pak en 2 omslagen 

508 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college en het 

college van liquidatoren en verslagen betreffende de afwerking van de vroegere stortplaats 

Zitterbos te Lot, 1976 - 1977, 1 omslag 
nr. 854.60 
met twee uittreksels uit kadasterplannen, 03/10/1974, 2 stukken 

509 Uittreksel uit het kadasterplan Beersel, sectie C, enig blad, 03/10/1974 

510 Uittreksel uit het kadasterplan  Lot, sectie A, 2de blad, 03/10/1974 

511 Ingekomen brief van de gemeente Ukkel betreffende de verkoop van de vroegere stortplaats 

van de gemeente Ukkel en uitgaande brief met bouwaanvraag en bouwvergunning betreffende 

de wijziging van het reliëf van percelen te Lot en te Beersel, 1977, 2 stukken 
nr. 854.61 
met twee plannen 

512 Plan: Voorontwerp Zitterbos. Lot-Beersel, [jaren 70], 1 stuk 

513 Plan:  Randfederatie Halle. Afwerking sortplaats Zitterbos. Situatieplan-bestemmingsplan-grondplan-
lengte-en dwarsprofielen, voor eensluidend verklaard, uittreksel uit de notulen van het college van 

liquidatoren, 28/02/1977, 08/03/1977,  

 in 3 exemplaren 
 met 10 negatieven, [1977] 

514 Uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren en aanvraag voor een vergunning tot 

het storten van huisvuil met uittreksel uit het kadasterplan van Beersel, secties A en C en de 

kadastrale legger, 1977, 1 omslag 
nr. 854.62 

 met twee plannen: Randfederatie Halle. Afwerking stortplaats Zitterbos, 08/03/1977, 2 stukken 

 515 Situatieplan-bestemmingsplan-grondplan-lengte-en dwarsprofielen, plan nr.1 

 516 Fotoplan, plan nr.2 
 met één plan 

 517 Plan  Gemeente Ukkel. Ontwerp van vuilnisbelt gelegen te Lot, Kerkhofstraat, en te Beersel, [jaren 70], 1 

  stuk 

 

518 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college, briefwisseling en 

overeenkomsten betreffende het onderhoud en de uitbating van de stortplaatsen van Elingen, Dworp, 

Alsemberg en Sint-Pieters-Leeuw, 1973 - 1978, 1 omslag 

 

519-526 Briefwisseling betreffende de naleving van de voorschriften voor de stortplaatsen, 1976, 1 omslag 
 met uittreksel kadasterplan van de gemeente Pepingen, Elingen, sectie A-B, Lennik 3de afd. Gaasbeek, 16/02/1976, 1 stuk 

met uittreksel uit de kadastrale legger, 16/08/1977, 1 stuk 
nr. 854.27 

 met plannen: Randfederatie Halle. Stortplaats Elingen, 1976, 7 stukken 

520  bestaande toestand. Situeringsplan, plan nr.2, 15/03/1976, goedgekeurd door het uitvoerend college,  
 03/03/1976 

in 2 exemplaren 

521 ontworpen toestand na uitbreiding. Situeringsplan, plan nr.3, 05/07/1976 
522 dwarsprofielen. Situeringsplan, plan nr.4, 23/02/1976, goedgekeurd door het uitvoerend college, 03/03/1976 

in 2 exemplaren 

523 lengteprofiel. Situeringsplan, plan nr.5,  05/03/1976, 23/02/1976 goedgekeurd door het uitvoerend college, 03/03/1976,  
in 2 exemplaren 

524 bestemmingsplan. Situeringsplan, plan nr.6, goedgekeurd door het uitvoerend college, 03/03/1976, opgemaakt door de 

dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, 05/03/1976 
  in 2 exemplaren 

525 bestaande toestand: 17/12/1976. Situeringsplan, plan nr.7, 20/12/1976 

526 Randfederatie Halle. Aanvraag tot wijzigen van reliëf - verlenging van 6 maanden van 4 maart 1976 tot 4 september 
76. Situeringsplan, 03/03/1976  

in 2 exemplaren 

 

527 Ingekomen en uitgaande brief met het Belgisch Studie-en Documentatiecentrum voor Water 

(BECEWA) betreffende preventiemaatregelen tot het beschermen van een moeras en mogelijke 

waterpollutie in de stortplaats te Elingen, 1976, 2 stukken 
nr. 854.297 
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11.  OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN 
 

 

528 Dossier inzake de telefoonaansluitingen en het radionet van de federatie door de Regie van Telegrafie 

en Telefonie (RTT), 1973 - 1975, 1 omslag 

 

529-530 Briefwisseling en overeenkomst voor de doorgang met uittreksels uit plannen betreffende de 

erfdienstbaarheden voor het vervoer door een pijpleiding van ethyleengas Antwerpen-Feluy-gemeente 

Elingen, 1976, 1 omslag 
nr. 854.294 

met één plan 
530 Plan:  S.A. Electrobel N.V. Chevron Belgium Pipelines. Canalisations dhydrocarbures liquides Antwerpen-Feluy. 

  Commune de Elingen. Plan terrier, 25/04/1970, 1 stuk 
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12.  ONTVANGERIJ 
 

 

531-537 Grootboeken van de ontvangsten en uitgaven, 1972 - 1979, 1 pak en 6 omslagen 

531 1972, 1 omslag 
  Met goedgekeurd exemplaar 

met rekening, dienstjaar 1972  

532 1973, 1 omslag 
  Met goedgekeurd exemplaar, 2 katernen 

533 1974, 1 omslag 
  Met goedgekeurd exemplaar 

534 1975, 1 omslag 
  Met goedgekeurd exemplaar 

535 1976, 1 omslag 
in 4 exemplaren 

  Met goedgekeurd exemplaar 

536 1977, 1 pak 
  in 2 exemplaren 

537 1979, 1 omslag 
  in 2 exemplaren 

 

538-543 Dag- en kasboeken, 1973 - 1978,  6 omslagen 

538 1973 
  in 2 exemplaren 

539 1974 
  in 2 exemplaren 

540 1975 
  in 2 exemplaren 

541 1976 
  in 2 exemplaren 

542 1977 

543 1978 
 

544 Grootboek van de kasrekeningen, 1973 – 1975, 1 pak 
 

545 Kashulpboek, 16/02/1973 - 01/08/1976, 1 deel 

 

546-549 Processen-verbaal van het onderzoek van kas met goedkeuring door de federatieraad, kastoestand, 

balans en maandelijkse standopgave (modellen 15-19 ), 1972 - 1978, 4 pakken  

 546 1972 – 1976  

 547 1975 – 1976  

 548 1976 

 549 1976 – 1978  

 

550-675 Goedgekeurde bewijsstukken met betalingsbevelen, 1972 - 1977,  126 omslagen  

550-556 Uitgaven, 1972, 7 omslagen 

550 art. 101/111/01 

551 art. 102/111/01 

552 art. 102/111/02 

553 art. 102/111/03 

554 art. 102/123/02 

555 art. 102/123/04 

556 art. 102/123/06 

557 Uitgaven art. 101/111/02, 1973, 1 omslag  

558-567 Ontvangsten, 1974, 10 omslagen 

 558 art. 000/000/001 

 559 art. 000/264/01 

 560 code 02 

 561 code 053 

 562 code 081 

 563 art. 371/161/01 

 564 art. 372/161/01 

 565 art. 372/161/02 

 566 art. 946/161/02 

 567 art. 946/161/03 

568-598 Uitgaven, 1974, 31 omslagen 

568 code 02 

569 code 03 

570 art. 03/970/816 

571 art. 040/370/01 

572 art. 050/117/01 

573 art. 050/124/01 

574 art. 050/125/01 

575 art. 050/127/01 

576 code 061 

577 code 071 

578 code 081 

579 code 082 

580 art. 101/111/01 

581 art. 101/111/02 
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582 art. 101/111/03 

583 art. 102/111/01 

584 art. 102/111/02 

585 art. 102/113/01 

586 art. 102/121/01 

587 art. 102/123/02 

588 art. 102/123/03 

589 art. 102/123/04 

590 art. 102/123/11 

591 art. 102/125/01 

592 art. 102/125/02 

593 art. 102/126/01 

594   art. 102/741/01 

595 art. 102/743/01 

596 art. 103/123/01 

597 art. 103/123/02 

598 art. 946/743/01 

 599 Uitgaven art. 03/371/743, 1975, 1 omslag 

600-609 Ontvangsten, 1976, 10 omslagen 

 600 art. 000/000/01 

 601 art. 000/214/01 

 602 code 02 

 603  art. 040/363/61 
  Met kohieren voor de belasting 

 op het ophalen op huisvuil in 

 appartementsgebouwen, dienstjaar 

 1974 en 1975, 2 katernen 

 604 art. 040/363/63 

 605 art. 371/161/01 

 606 art. 371/161/02 

 607 art. 372/161/01 

 608 art. 372/161/02 

 609 art. 946/101/03 

610-675 Uitgaven, 1976, 66 omslagen 

 610 art. 000/129/01 

 611 code 02 

 612 code 02 (BD) 

 613 code 03 

 614 art. 040/370/01 

 615 art. 050/117/01 

 616 art. 050/124/01 

 617 art. 050/125/01  

 618  art. 050/127/01 

 619 code 053 

 620 code 061 

 621 code 071 

 622 code 081.0 

 623 code 082 

 624 art. 101/111/01 

 625 art. 101/111/02 

 626 art. 102/111/01  

 627 art. 102/111/02 

 628 art. 102/112/01 

 629 art. 102/113/01 

 630 art. 102/121/01 

 631 art. 102/123/02 

 632 art. 102/123/03 

 633 art. 102/123/04 

 634 art. 102/123/07 

 635 art. 102/123/11 

 636 art. 102/125/01 

 637 art. 102/125/02 

 638 art. 102/126/01 

 639 art. 102/127/01  

 640 art. 102/211/01 

 641 art. 102/741/01 

 642 art. 102/742/01 
  Op kaft staat 1975 

 643 art. 102/911/01 

 644 art. 103/123/01 

 645 art. 121/123/01 

 646 art. 371/111/01 

 647 art. 371/111/02 

 648 art. 371/112/01 

 649 art. 371/113/01 

 650 art. 371/121/01 

 651 art. 371/123/01 

 652 art. 371/124/01 

 653 art. 371/124/02 

 654 art. 371/124/04 

 655 art. 371/125/01 

 656 art. 371/125/02 

 657 art. 371/126/01 

 658 art. 371/127/01 

 659 art. 371/332/01 
  Op kaft staat 1975 
 660 art. 371/741/01 

 661 art. 371/745/01 

 662 art. 426/812/01  
  Met betalingsbewijzen van de  

   stad Halle aan de Société Nationale  

  des Chemins de Fer Vicinaux (1905-1953) 

 663 art. 945/124/01 

 664 art. 945/127/01 

 665 art. 946/111/01 

 666 art. 946/112/01 

 667 art. 946/113/01 

 668 art. 946/124/02 

 669 art. 946/124/03 

 670 art. 946/124/04 

 671 art. 946/126/01 

 672 art. 946/127/01 

 673 art. 946/731/01 BU 

 674 art. 949/124/01 

 675 art. 970/124/01 
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676-677 Uittreksel uit de notulen van het uitvoerend college, facturen, betalingsbevelen en briefwisseling 

 betreffende de ontvangsten en de uitgaven, 1973 - 1974, 2 omslagen  

  676 1973 – 1974  

  677 1974 

 

678-679 Fiches van personen met overzichten van hun betalingen van de huisvuilzakken,  [1971 - 1976], 2 

 pakken  

 

680 Lijsten betreffende de verkoop van vuilniszakken in het federatiehuis te Sint-Pieters-Leeuw met 

ontvangsbewijzen, 1977 - 1978, 1 omslag 

 

681-684 Briefwisseling, nota’s en bewijsstukken betreffende onbetaalde rekeningen, 1973 – 1980, 4 omslagen 

 681 voor het ophalen van sluikstort en verkeersongevallen, 1973 - 1977  

 682 voor ontlasting van belastingen, 1973 – 1980  

 683 voor de ambulancedienst, 1974 - 1977 

 684 voor het afhalen van het ambachtelijk vuil, 1976 - 1977  

 

685 Uitgaande brieven vanwege de federatieontvanger betreffende inlichtingen over de verblijfplaats van 

personen die nog belasting verschuldigd zijn, 1977, 1 omslag   

 

686 Ingekomen brieven betreffende de rekening van het Gemeentekrediet, 1972 - 1979, 1 omslag 

 

687 Strookjes van overschrijvingsformulieren, 1974, 1 katern 
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13.  BRANDWEER  
 

 

688 Grondreglement,  uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het uitvoerend college en de 

gemeenteraad van Halle, overeenkomst met de agglomeratie van Brussel en briefwisseling betreffende 

de organisatie van de brandweer, 1967 - 1976, 1 omslag 

  

689 Uittreksel uit de notulen van de federatieraad en nota’s betreffende de telefoonaansluiting van de 

brandweerlieden, 1973, 3 stukken 

 

690 Besluit, omzendbrieven en briefwisseling betreffende het vervoer en tarief door de ambulancedienst met 

uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van Halle en overeenkomst voor de brandweermannen, 

1973 - 1975, 1 omslag 

 

691 Briefwisseling, proces-verbaal van de examenzitting en uittreksels uit de notulen van de federatieraad 

betreffende de aanwerving van brandweermannen met de bewijsstukken, 1973 - 1976, 1 omslag  

 

692 Offerte en uittreksels uit de notulen van het uitvoerend college betreffende de toewijzing van de 

leverancier voor het radio-selectief oproepsysteem van de brandweer aan de firma Manufacture Belge 

de lampes et de materiel électronique n.v. (M.B.L.E.), 1974, 1 omslag 

 

693 Instructies, omzendbrieven en besluiten betreffende de organisatie en coördinatie van de brandweer, 

1975 - 1976, 1 omslag 

 

694 Inventarislijsten van het brandweermateriaal, attesten van overdracht,  nota’s betreffende de uitrusting 

en het materiaal en formulier voor de tussenkomsten in 1976, 1975 - 1977, 1 omslag 
nr. 857 

 

695-705Plannen voor de bouw van een brandweerkazerne: Provincie Brabant. Stad Halle. Openbare werken. 

Ontwerp tot bouwen van brandweerstation, 11/12/1958 en [jaren 60], 11 stukken 

695 liggingsplan, 11/12/1958 

696 plattegrond keldering, 1, [jaren 60] 

697 plattegrond gelijkvloers, 2, [jaren 60], 

698 plattegrond 1
ste

 verdieping, 3, [jaren 60] 

699 plattegrond 2de verdieping, 4, [jaren 60] 

700 plattegrond zoldering, 5, [jaren 60] 

701 doorsneden, 6, [jaren 60] 

702 voorgevel, 7, [jaren 60] 

703 achtergevel, 8, [jaren 60] 

704  detailplan art.53, schouwen en versiering vergaderzaal, [jaren 60] 

705 steenbestelling 1, [jaren 60] 

 

706-709 Plan voor de bouw van een brandweerkazerne: Stad Halle. Brandweerstation, 1958, 7 stukken 

706  Electrische installatie. Schemas, 1, Studiebureel Maurice Hanquet, 26/12/1958, 1 stuk 
gewijzigd 23/05/1960 

707 Electrische installatie. Plattegronden. Kelderingen. Gelijkvloers, 2, Studiebureel Maurice 

Hanquet, 04/12/1958, 1 stuk 
gewijzigd 23/05/1960 

708 Electrische installaties. Princiepenschemas der tafelbord van de seinkamer en technische 

bijzonderheden, 4, Studiebureel Maurice Hanquet, 24/05/1960, 1 stuk 

709 Plan  Stad Halle. Brandweerkazerne. Seinkamer-Schemas. Putman Frères,  en 2 plannen van de 

eerste en derde verdieping, 03/04/1962, 3 stukken 
gewijzigd 29/08/196  

 

710 Plan voor de bouw van een brandweerkazerne: Randfederatie Halle. Brandweersstation m.b.t. kringen 

van de centrale verwarming, [jaren 60], 1 stuk 
  in 5 exemplaren 
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14.  LIQUIDATIE  
Archief gevormd door het college van liquidatoren 

 

711 Briefwisseling m.b.t. de afwezigheden van het college van liquidatoren, 1977, 1 omslag 

 

712-718 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het college van 

liquidatoren, nota’s, instructies en besluiten betreffende de organisatie van het personeel na de 

liquidatie, 1975 - 1979, 6 omslagen en 2 stukken 

712 Administratieve Gezondheidsdienst, 1975 - 1978, 1 omslag 

 713 betreffende de terugvordering van bezoldiging van personeel ter beschikking gesteld van 

  andere besturen, 1977 - 1978, 1 omslag 

 714 betreffende de aanstelling van personeel van de randfederatie in openstaande   

  betrekkingen bij andere besturen, 1977 - 1979, 1 omslag 

715 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 1978 - 1979, 1 omslag 
  met publicaties richtlijnen ten behoeve van de werkgever, 1963, en algemene richtlijnen ten behoeve van de  

  werkgevers, 1975 & 1976 

 716 Bijzonder Kinderbijslagfonds, 1978 - 1979, 1 omslag 

 717 Brief van de Regeringscommissaris voor de liquidatie van de Randfederaties gericht aan de 

  voorzitter van het college van liquidatoren betreffende het pensioen van de mandatarissen met 

  nota, 21/03/1978, 2 stukken 

 718 Staten met de berekening van de bezoldigingen van het personeel, 1978, 1 omslag 
   nr. 321 

 

719-722 Stukken m.b.t. roerende en onroerende goederen van de randfederatie, 1977 – 1978, 3 omslagen en 2 

 stukken 

 719 Briefwisseling m.b.t. de verkoop van een vrachtwagen met lichte kraan,1977, 2 stukken 

720 Vaststelling van de omslagsleutel voor de verdeling van activa en passiva over de deelnemende 

  gemeenten, 1977, 1 omslag 

 721 Briefwisseling m.b.t. de overdracht van de brandweerkazerne aan de stad Halle, 1977 - 1978, 

  1 omslag 

 722 Proces-verbaal van opmeting met plan en briefwisseling betreffende de openbare verkoop van 

  het huis, Willamekaai 17, 1978, 1 omslag 

 

723 Briefwisseling, uittreksels uit de notulen van de federatieraad, het uitvoerend college en het  

 college van liquidatoren, nota’s, instructies en besluiten betreffende verzekeringen, 1977, 1  

 omslag  

 

724-732 Stukken m.b.t. de afhandeling van financiën van de randfederatie, 1976 – 1980, 2 pakken en 7 omslagen 

 724 Staat van ontvangsten en uitgaven goedgekeurd door het college van liquidatoren en brief van 

  het Ministerie van Binnenlandse Zaken door de minister Michel J. betreffende de afschaffing 

  van de randfederaties, 16/12/1976, 1976 - 1977, 1 omslag 

 725 Uittreksels uit de notulen van het college van liquidatoren betreffende de goedkeuring van de 

  mandatering van de uitgaven met de staten van de betaalbaar gestelde mandaten, 1976 - 1978, 

  1 omslag  
   nr. 473.26 

 726 Briefwisseling met het Gemeentekrediet van België betreffende het opsturen van  

  rekeninguittreksels en het opzeggen van het lidmaatschap van Haviland, 1977, 1 omslag 

 727 Briefwisseling, facturen, nota’s en uittreksels uit de notulen van het college van liquidatoren en 

  de federatieraad betreffende de financiële vereffening en de organisatie van de brandweer na de 

  liquidatie van de randfederatie, 1977 - 1981, 1 omslag 
   Met afschrift Koninklijk Besluit betreffende de wijziging en aanvulling van het k.b. van 17/08/1976 tot regeling van de 

  gevolgen van de afschaffing van de randfederatie, 21/12/1978 

 728 Minuten van uitgaande brieven van de stadsontvanger P. Laus betreffende de afhandeling van 

  de liquidatie van de federatie, 1979, 1 omslag 
 met uittreksels van het Gemeentekrediet 

 729  Betalingsbevelen van de randfederatie in liquidatie met uittreksels Gemeentekrediet, 1979 - 

  1986, 1 pak 

 730 Brieven, lijsten en invorderingsstaten betreffende onbetaalde directe federatiebelastingen 

  vanwege de agglomeratie Brussel ingekomen bij de ontvanger van Halle, 1976 - 1980, 1 

  omslag  
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 731 Ingekomen brieven, invorderingsstaten en processen-verbaal van plakbrieven betreffende de 

  inning van achterstallige belastingen door gerechtsdeurwaarder J . Coppens, 1977 - 1978, 1 pak 

 732 Inkomende en uitgaande brieven betreffende de vereffening van de storting van de  

  bedrijfsvoorheffing, 1980, 1 omslag 

 

733-737 Eindrekeningen, 1979 - 1987, 5 omslagen 

733 afgelegd door Avaux Leopold tegenover zijn opvolger Laus Pierre met proces-verbaal van 

onderzoek van de kas en kastoestand, 29/01/1979 
in 7 exemplaren 

met proces-verbaal van onderzoek van de kas en besluit van het Provinciaal Gouvernement van Brabant 

734 Laus P. tegenover zijn opvolger Van Belle Guy, 31/12/1981 

735 Van Belle Guy tegenover tegenover zijn opvolger Geeraerts Armand, 31/08/1982 

736 afgelegd door Geeraerts Armand, aftredende op 31/12/1986, tegenover het college van 

regeringscommissarissen, 31/12/1986 

 in 4 exemplaren 

  Met 1 klad  

 737 Afschrift van de eindrekening van de Randfederatie Halle in liquidatie, 30/06/1987  
 in 2 exemplaren waarvan één klad 

 

738-741 Stukken m.b.t. de continuïteit van de taken van de randfederatie,  1pak, 2 omslagen en 2 stukken  

  738 Briefwisseling, uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren en de federatieraad en 

  verslagen betreffende de samenstelling van de gewestelijke groepen voor brandbestrijding, 

  1976 - 1977, 1 omslag 

 739 Uittreksels uit de notulen van de federatieraad en het college van liquidatoren, briefwisseling 

  en verslagen betreffende de intercommunale samenwerking inzake het huisvuilbeleid, 1977 - 

  1978, 1 pak 
  nr. 95.854 

  Met publicatie:  Aanbieding van huisvuilophaling en verwerking in de randfederatie Halle, Cotrans, april 1978 en 

  Studie ophalen en verwerken van huisafval en grof vuil over het grondgebied van Halle-Vilvoorde, Intercommunale 
  Haviland S.V., 16/11/1977 

 740 Uittreksel uit de notulen van het college van liquidatoren, briefwisseling, nota’s en dagboeken 

  van de werken van drainerings-afwerkingswerken van de stortplaats  Rilroheide te Dworp, 

  1977 - 1978, 1 omslag 

 741 Plan  Randfederatie Halle. Stortplaats Rilroheide te Dworp. Grondplan-Situatieplan-Details, 

  05/04/1977 met bijlage plan nr. 854.32/2, 2 stukken  
   gezien en goedgekeurd om toegevoegd te worden aan de notulen van het college van liquidatoren, zitting 25/04/1977, 

  punt 21 

 

742-746 Rekeninguittreksels, 1973 - 1987, 5 pakken 

  742-743 Gemeentekrediet rek. nr. 090-7220800-73, 1976 – 1978, 2 pakken  

  742 1976 – 1977  

   743 1978 

 744-745 Post-check rek nr. 000-0569252-56, 1977 – 1979, 2 pakken 

  744          1977 – 1978 

  745 1978 – 1979 

 746 Gemeentekrediet rek nr. 091-0015509-18,  1979 – 1987, 1 pak 

 

747-753 Dubbels van facturen voor de levering van huisvuilzakken en vuilophalingen, 1977 - 1978, 7 

 pakken 

 747 nrs. 6001-6500, 1977  

 748 nrs. 6501 – 7000, 1977  

 749 nrs. 1001 – 1604, 1977 - 1978  

 750 nrs. 7001-7295, 1977 - 1978   

 751  nrs. 1606 – 1805, 1978 

 752  nrs. 7595 – 7982, 1978 

 753 nrs. 7591 – 1806,  1978 - 1979 
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754-817 Goedgekeurde bewijsstukken met betalingsbevelen, 1977 - 1978,  6 pakken en 58 omslagen  

754-773 Ontvangsten, 1977, 20 omslagen  

754 art. 000/000/01  

755 art. 000/129/01  

756 art. 040/363/61 

757 art. 040/363/62 

758 art. 040/363/63 

759 art. 050/117/01 

760 art. 050/127/01  

761 code 071 

762 art. 102/112/01 

763 art. 102/113/01 

764 art. 102/123/02 

765 art. 102/161/01  

766 art. 124/129/01 

767 art. 340/361/61 

768 art. 371/124/02 

769 art. 371/161/02 

770 art. 371/485/01 

771 art. 946/112/01 

772 art. 946/161/02 

773 art. 946/485/01 

 744-811 Uitgaven, 1977, 38 omslagen

  774 art. 000/000/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  775 code 02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  776 code 02/040/370/01-

   121/123/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  777 art. 040/370/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  778 art. 050/117/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  779 art. 050/124/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  780 art. 050/125/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  781 code 0.53 
   Op kaft staat ontvangsten 

  782 code 0.61 
   Op kaft staat ontvangsten 

  783 code 0.81  
   Op kaft staat ontvangsten 

  784 code 0.82 
   Op kaft staat ontvangsten 
  785 art. 101/111/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  786 art. 101/111/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  787 art. 101/111/03 
   Op kaft staat ontvangsten 

  788 art. 102/111/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

789  art. 102/111/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  790 art. 102/121/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  791 art. 102/123/03 
   Op kaft staat ontvangsten 

  792 art. 102/123/04 
   Op kaft staat ontvangsten 

  793 art. 102/125/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  794 art. 102/125/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

795  art. 102/127/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  796 art. 103/123/01  
   Op kaft staat ontvangsten 

797  art. 121/123/01 
   Op kaft staat ontvangsten 
   met aandelen in de N.M.V.B. 

   (1888-1934) , nr.426/812/01 

  798 art. 371/111/01 

   Op kaft staat ontvangsten 

  799 art. 371/111/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  800 art. 371/123/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  801 art. 371/124/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  802 art. 371/125/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  803 art. 371/125/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  804 art. 371/127/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  805 art. 371/745/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  806 art. 946/111/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  807 art. 946/124/02 
   Op kaft staat ontvangsten 

  808 art. 946/124/03 
   Op kaft staat ontvangsten 

  809 art. 946/124/04 
   Op kaft staat ontvangsten 

  810 art. 946/126/01 
   Op kaft staat ontvangsten 

  811 art. 946/127/01 
   Op kaft staat ontvangsten
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 812-817 Uitgaven, 1978, 6 pakken 

  812 art. 102/123/02 - art. 102/123/07 

  813 art. 102/123/07  

  814 art. 946/124/02, 946/124/03, 040/370/01  

  815 art. 946/124/03, 946/124/04, code. 071 

  816 art. 102/125/01, 102/125/02, 102/126/01, 102/127/01, 102/123/01,   

   946/111/01, 040/370/01, 050/117/01 

  817 art. 050/127/01, 101/111/01 – 101/111/02 

 

818 Creditnota’s van de ontvanger, 1978 – 1979, 1 katern 
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15. NOTULEN VAN DE RANDFEDERATIE 

 
819 Notulen van de Raad, 12/6/1972 - 27/12/1976, 1 deel 

 

820 Notulen van het college, 12/6/1972 - 27/12/1976, 1 deel 
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16. SUPPLEMENTEN 

 
821 Uittreksels uit de notulen van het college van liquidatoren, gunningdossier en briefwisseling met de stad 

 Halle betreffende de oplevering van de verwarmingsinstallatie in de brandweerkazerne, 1975-1977,  

 1 pak 
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