
Nummer Toegang: 712

Plaatsingslijst van het archief van de 
raadscommissie voor het onderzoek naar de 
overname van de aanleg van een parallelweg 

door de gemeente rijswijk van de 
exploitatiemaatschappij de sprank, 1928-1931

Archief Delft





712 Raadscommissie parallelweg Rijswijk 3

I N H O U D S O P G A V E
Inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...............................................................................5

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN..............................................................7





712 Raadscommissie parallelweg Rijswijk 5
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Naam van het archief:
Plaatsingslijst van het archief van de raadscommissie voor het onderzoek naar de 
overname van de aanleg van een parallelweg door de gemeente rijswijk van de 
exploitatiemaatschappij de sprank, 1928-1931

Nummer van het archief:
712

Archiefbewaarplaats:
Archief Delft

Samenvatting:
Nader in te vullen.
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Beschrijving van de archiefbestanddelen

1 Correspondentie tussen Burgemeester en Wethouders, direkteur Gemeente 
Werken en de Exploitatiemaatschappij De Sprank, met lijst van stukken,
1928-1930. 1 omslag

2 Correspondentie tussen de direkteur Gemeente Werken en de Commissie,
1930. 1 stuk

3 Brieven van de direkteur der Exploitatiemaatschappij De Sprank betreffende 
gesprek met de Commissie over de problemen met het Gemeentebestuur,
1930-1931. 1 stuk

4 Brief van C. van den Berg ter begeleiding van antwoord op vragen omtrent 
de weergave van het verslag der gemeenteraadsvergadering van 12 
november 1930,
1931; met verslag. 2 stukken

5 Brief aan de Wethouder van Gemeente Werken betreffende conclusie van 
de Commissie dat onderzoek naar mogelijke corruptie niet tot haar 
werkterrein behoort,
1931; met bijlagen. 1 omslag

6 Brief van G. Whitlau, Wethouder Gemeente Werken, ter begeleiding van 
stenografische verslag van de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 
1930
1931. 1 stuk

7 Verslagen van gesprekken tussen de Commissie en verschillende 
betrokkenen,
1931; met bijlage. 1 omslag

8 Akte van overeenkomst tussen het Gemeentebestuur en de 
Exploitatiemaatschappij De Sprank omtrent aanleg van een parallelweg, met 
afschrift van regeling ter verrekening van belangen van derden bij 
uitbreidingsplannen, bouwverboden en rooilijnen,
1931. 2 stukken

9 Rapport van de Commissie aan de Gemeenteraad,
1931. 1 katern
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