
Inleiding.

In augustus 2007 werd door Kick van IJzendoorn Archiefdiensten bv de inventarisatie van
het archief van de gemeente Thorn afgerond. Het resultaat van die bewerking is neergelegd in
de Inventaris van het archief van de gemeente Thorn (1900) 1938-2006.
Het jaartal 2006 is als cesuur gekozen in verband met de herindeling per 1 januari 2007 toen
de gemeenten Thorn, Maasbracht en Heel opgingen in de nieuw gevormde gemeente
Maasgouw.
Vanaf 2007 zijn nog archiefbescheiden die op Thorn betrekking hadden, aan het archief
aangeboden. Het betreffen hier naast enkele incidentele dossiers voornamelijk bescheiden die
betrekking hebben op de Interreg III-projecten "Beleef het water" en "Mensen en Kerk in
dialoog over de tijden en grenzen heen" en voorstukken daarvan.

Het project "Beleef het Water" dat in zekere zin een voortzetting was van het eerdere project
"grensoverschrijdend Watersporttoerisme Benelux Middengebied" betrof een gezamenlijk
initiatief van de Europese Unie, de provincie Limburg en een aantal gemeenten in Noord- en
Midden- Limburg. Deze partijen droegen ook zorg voor de gezamenlijke financiering. Naast
Thorn waren de gemeenten Maasbracht, Heel, Venlo en Arcen en Velden deelnemer. Het
project had tot doel de verbinding vanuit het water met het onmiddellijke achterland op te
waarderen en aantrekkelijkerte maken door een kwaliteitsvolle eigentijdse vernieuwing van
de historische kern van Thorn, waarbij de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en
archeologische potenties van de voorziene locaties zo goed mogelijk worden benut. In Thorn
werden in het kader van het project enkele maatregelen genomen en voorzieningen getroffen.
Het betroffen hier in globale zin de vernieuwing van de groene inrichting van de Waterstraat,
de restauratie van de aloude muren van de abdij en immuniteit, de vernieuwing van de
bestrating van het Abdijcomplex, de vervanging van de verlichting in de Waterstraat en nabij
het verzorgingshuis Sterrebosch en de plaatsing van nieuw straatmeubilair.
Het project begon in 2000; de afronding geschiedde middels een feestelijk slotsymposium op
13 december 2006. Het werd defmitief afgesloten met de eindafrekeningen die tot en met
2009 liepen, dus enkele jaren na de herindeling.

In het project "Mensen en kerken in dialoog over tijden en grenzen heen" werkte de gemeente
Thorn samen met de betreffende gemeenten van Wickrathsberg en Rheijdt met de intentie om
onder de noemer van het Abdijcomplex, plannen voor een museale ruimte, een archiefruimte
en een auditorium te realiseren.

Verantwoording.
De aanvulling op de in 2007 gereed gekomen inventaris is aansluitend vanaf
inventarisnummer 2026 doorgenummerd. In december 2010 werd deze aanvulling
gecompleteerd met nog 19 beschikbaar gekomen dossiers. Vervolgens zijn ze in de structuur
van de aanvullende inventaris bij de betreffende categorieen geplaatst.
De in december 2010 geintegreerde geactualiseerde aanvulling bestaat uit de
inventarisnummers 2027-2096

De criteria voor bewerking van deze aanvulling zijn gelijk aan die van de inventaris 2007. Dit
betekent in principe bewerking op tabniveau.


