




Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 336 annexatie van de gemeente op wacht-geld kwam. Eerste vrouw Na het vertrek van burgemeester Verderin 1945 was zijn ambtgenoot van Har-melen en Veldhuizen, de heer Konings-bruggen, de waarnemend hoogsteambtenaar in Vleuten en Haarzuilens.De na-oorlogse op- en uitbouw begon.De eerste vrouwelijke ambtenaar (in dietijd een ware doorbraak!) was LienMiltenburg die van 1947 tot 1952 ookhaar bijdrage leverde aan de doorburgemeester Van der Heide (in decem-ber 1946 gekomen) ingezette onstuimigegroei leverde. Toen steeds duidelijker werd dat deplannen om Vleuten, Haarzuilens,Oudenrijn en Veldhuizen samen tevoegen in de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern zouden doorgaan, werd insnel tempo aan de uitbreiding van hetpersoneelsbestand gewerkt. De annex-atie zou immers veel werk betekenen ende vele grote wijzigingen op allerleiterreinen zouden de nodige spoed eisen.Door dit alles bood het gemeentehuis in1954 onderdak aan zo'n 20 ambtenaren.Voor de huisvesting moest wel steedsweer opnieuw ruimte worden geschapenzodat in de daarop volgende jaren ook Antoon Mook (met Fiets) temidden van het overige gemeentepersoneel (1947). In 1948 was Antoon Migo 25 jaar in

gemeentedienst en ter gelegenheid daarvan werden zijn vrouw en hij gehuldigd, v.l.n.r. Jaap Sprong,burgemeester v.d. Heide, Lien Miltenburg, mevrouw v.d. Heide, Jo Versteeg, A. Kastelein ( bedrijfsleider D.W.U., Drinkwaterleiding West-Utrecht), rijksveldwachter A. Koenhein, Jaap Mijderwijk, Rien Klink, Drikus de Jong (boekhouder D.W.U.), gemeente-ontvanger Theo van Dijk,Han Tennissen ( toen leerling ambtenaar, nu wethouder in Venlo) en gemeentebode Nico Boeijen. Op de voorgrond de heer en mevrouw Migo.







Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1985. - Dl.5 oktober 1985 340 In 1961 werd deze foto gemaakt tijdens hetuitstapje van liet personeel. Op de voorgrondzit Hans Versteeg, daaracliter staan v.l.n.r.Emmy van der Belt, Joke Goes en Jannie vanEijk. Op de 2e rij: Jan Schoonderwoerd, Pietvan der Zandt, Dirk Sclievers, Jo Versteeg enTheo van Dijk. 3e rij: Jos de Reuver, AlbertZwartkruis, Jaap Sprong, Jan Kemme en RienKlink. komende gemeentelijke herindeling,waarbij Harmeien en Vleuten - DeMeern worden samengevoegd. In verband met de veelheid en deveelzijdigheid van de werkzaamhedenwerd van de ambtenaren steeds meerspecialisatie gevraagd. Dit bracht metzich mee, dat ter secretarie meerafdelingen gevormd werden, zoalsInterne Zaken, Sociale Zaken, Compta-biliteit en Bedrijven, Personeelszakenen Welzijnszaken. In 1985 is de situatiezo, dat de secretarie negen afdelingenkent, terwijl de dienst gemeentewerkenin twee secties is verdeeld, namelijk deBouwkunde en Weg- en Waterbouw,waaronder de buitendienst resorteert.Aangezien ter secretarie thans 57 en bijde binnendienst van gemeentewerkenIl functionarissen werkzaam zijn, zouhet noemen van namen nu een drogeopsomming worden. Rest nog te vermelden,

dat gemeente-secretaris Albert Zwartkruis met ingangvan 1 november 1985 wegens hetbereiken van de VUT-gerechtigde leef- Het elftal van het secretariepersoneel, zoalsdat in de jaren zestig menige wedstrijd in com-petitieverband speelde. Zittend v.l.n.r. JoopLeygraaff, Joost Kits Nieuwenkamp, HermanHellema, Dirk Schevers, Chris Faas. Staand:Albert Zwartkruis, Nico Boeijen, Kees van derPlas, Ton van de Berg, A.H. Boot, Gerard vander Heide en Piet van der Zandt. tijd de gemeentedienst zal verlaten. Zijn(in verband met de op handen zijndegemeentelijke herindeling) tijdelijke op-volger wordt het huidige hoofd van desecretarie-afdeling Gemeentelijke Ont-wikkeling, Piet Booij. D




