Onze geschiedenis
1753

Invoering van een districtsgrondwet in het graafschap Mark, waartoe
het district Unna (Hamm) in zijn kern behoort, naar aanleiding van de
Pruisische reorganisatie van het bestuursapparaat.
Het district Hamm omvat de vroegere kantons Hamm, Unna, Kamen,
Lünen en Schwerte evenals de jurisdicties Buddenburg, Haaren-Uentrop,
Heeren en Reck. Het eerste hoofd van het district, de “Landrat”, wordt
Dietrich Freiherr von der Recke in Haus Reck (nu Hamm-Lerche).

1808-1813

1816

Napoleontische heerschappij. De Pruisische instanties worden –
ontbonden en volgens Frans voorbeeld opnieuw georganiseerd. Aan
het hoofd van het arrondissement Hamm wordt in 1809 als onderprefect
David Wiethaus geplaatst.

Indeling van de Pruisische provincie Westfalen in drie regeringsarrondissementen en in districten als
onderste staatsadministratie.

1817
		

Eerste Landrat van het nieuwe district wordt David Wiethaus, die dit ambt
reeds sinds 1813 ad interim bekleedt.

1829
		

Eerste verkiezingen voor de districtsvergadering na invoering van de 		
districtsverordening van 1827.

1831
		

Karl Freiherr vom und zum Stein sterft op 73-jarige leeftijd in zijn woning 		
Schloss Cappenberg in Selm. De Pruisische staatshervormer was o.a. 		
voorzitter van de Westfaalse provinciale landdag en lid 				
van de districtsvergaderingen van het district Hamm (Unna) en Lüdinghausen.

		
1887
		
		
Freiherr vom und zum Stein
			
			

Bouw van het districtskantoor in Hamm. Daardoor beschikt het district voor
het eerst over een eigen administratiegebouw. Een nieuwe, in 1886 		
uitgevaardigde districtsverordening voor Westfalen wordt van kracht. 		
Aan de zijde van de Landrat staat naast de districtsvergadering voor 		
het eerst een districtsbestuur als centrale administratie.

1901

De stad Hamm stapt uit de districtsvereniging en vormt
een eigen district. Het districtskantoor blijft echter in
Hamm.

1919

Eerste democratische verkiezingen voor de
districtsvergadering.

1929

Naar aanleiding van de communale reorganisatie van het
Ruhrgebied worden de bij het kanton Aplerbeck, district
Hörde, behorende gemeentes Hengsen, Holzwickede en
Opherdicke in het districtsgebied opgenomen.

1930

David Wiethaus

Hamm - Altes Landratsamt

Het districtskantoor wordt van Hamm naar Unna verplaatst. Het district Hamm krijgt de naam district
Unna.

1933-1945

Afschaffing van het democratische zelfbestuur tijdens de
nationaal-socialistische heerschappij.

1946

Eerste democratische verkiezingen voor de
districtsvergadering na de Tweede Wereldoorlog (SPD 35,
CDU 11 en KPD 2 zetels). Invoering van de zogenaamde
tweehoofdige leiding. De Landrat wordt honoraire politieke
vertegenwoordiger en voorzitter van de districtsvergadering.
De leiding van het bestuur neemt de Oberskreisdirektor, die
door de districtsvergadering verkozen wordt, voor zijn rekening.
De eerste democratisch verkozen Landrat wordt Hubert Biernat
(1946-1950 en nogmaals van 1961-1964).

Kreishaus Unna

1999

		
		
		
		

Landratsamt Unna

1960-1964
		

Bouw van een nieuw administratiegebouw– aan de Friedrich-EbertStraße in Unna.

1966		
		

Ontstaan van de gemeente, resp. stad Bergkamen door samen		
voeging van meerdere gemeentes.

1968		
		

Door de zogenaamde Unna-wet worden uit de toen 75 gemeentes
negen steden en gemeentes gevormd.

1975		
Door de communale reorganisatie wordt het district Unna uitgebreid
		
met de tot dan districtvrije stad Lünen evenals met de steden Schwerte, Selm en Werne. Tegelijkertijd treden de gemeentes Pelkum, Rhy-			
nern en Uentrop uit de vereniging uit en worden bij de stad Hamm ge-			
voegd. Als Landrat wordt door de nieuw georganiseerde districtsver-			
gadering Fritz Böckmann herverkozen (1970-1988).

De voorlopig laatste hervorming van de NRW-gemeentegrondwet
leidt naar de afschaffing van de tweehoofdige leiding. Sedertdien
wordt de Landrat in hoofdberoep, die het district naar buiten toe
vertegenwoordigt en ook het districtsbestuur leidt, direct door de
bevolking verkozen. De eerste Landrat in hoofdberoep wordt Gerd
Achenbach. Sinds 2004 is Michael Makiolla Landrat.

Michael Makiolla
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