
GEMEENTEWAPEN VAN OUD- VALKENBURG.

In de "MAASGOUW" van 30 september 1895, troffen wij bijgaand Koninklijk
besluit van 20 Juli 1895 aan, met betrekking tot de toekenning van het
gemeerlte wapen van de toenmalige gemeente van Oud-Valkenbu'rg.

GEMEENTEWAPEN VAN OUD-VALKEN BURG

Medegedeeld door A.J. Flament.

Wij deelen hier mede het Koninklijk besluit van 20 Juli 11. beschikkende op de
aanvraag van het Gemeentebestuur van Oud-Valkenburg, betrekkelijk het
nieuwe wapen der gemeente:
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina bij. de gratie Gods Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Wij Emma, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk
Beschikkende op het Ons ingediende verzoekschrift van het gemeentebestuur
van Oud-Valkenburg, Provincie Limburg, om toekuenning van een daarbij nader
omschreven eigen wapen aan die gemeente, waarvan tevens een afteekening
wordt overlegd, en om vrijstelling van de ten deze verschuldigde taxe;
Gelet op het besluit van den Souvereinen Vorst van den 24 December 1814 No
52, en op de Koninklijke besluiten van 20 Februari 1816 No 69, 3 Januari 1818
No 91 en 22 December 1821 No 19;
Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 13 Juli 1895, 1e
afdeeling, A No 190;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1e aan de gemeente Oud-Valkenburg, Provincie Limburg, te verleenen het
navolgende wapen, zijnde: gedeeld, rechts van keel beladen met een kruis van
goud (Hoen van Cartils); links van lazuur, beladen met den H. Joannes den
Dooper, in predikende houding, bekleed met een kieed van kemelshaar, dat hem
slechts ten deele bedekt, gelaat, armen, beenen en het bovengedeelte der linker
borst van natuurlijke kleur, houdende in de linkerhand een gouden kruis, de
rechterhand omhoog geheven en het hoofd omgeven door een nimbus, ter
rechterzijde vergezeld van een tegen hem opspringend lam van natuurlijke kleur;
het schild omgeven door het randschrift: gemeentebestuur van Oud-Valkenburg.
2e aan de gemeente Oud-Valkenburg vrijstelling te verleenen van de ten deze
verschuldigde taxe.
De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, den 20 Juli 1895
(get.) EMMA.

De Minister van Justitie
(get.) van der Kaay.

Overeenkomstig het origineel
De Secretaris-Generaal bij het Departement van

Justitie
(get.) P.J. v. Beyma.
Voor eensluidend afschrift,

De Secretaris-Generaal voornoemd.
P.J. v. Beyma.



Tekening van het gemeentewapen van Oud Valkenburg.
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