
 

R o u t i n g s b l a d  +  a d v i e s n o t a   

Dossiernr.  Onderwerp Vaststellen van woonplaatsen in de gemeente Epe 
(Woonplaatsbesluit) 

Portefeuillehouder 

M. van Lente 

Samenvatting t.b.v. openbare besluitenlijst van B&W 

Het college van burgemeester en wethouders hebben, in verband met de invoering van de 
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, de woonplaatsen in de gemeente Epe vastgesteld. 
 

  Besluitdatum 
  

Mandaatbesluit: nee 

Openbaar wel openbaar Uiterste besluitdatum B&W 
Afdeling Staf Bedrijfsvoering  
Ambtenaar J. Huizinga Uiterlijke verzenddatum 
Administratienummer 00108 
Telefoon 67869 

 

Advies B&W 

Besproken met afdeling(en) + naam 
• Interne Dienstverlening; K. Weerts 
• Publiekszaken; J. Nienhaus en B. Steensma 
• Ruimte, Economie en Welzijn; J. van Roon en Egbert wolfsen 
 
Kopie verzonden aan afdeling(en) (door auteur zelf te verzorgen) 
• Interne Dienstverlening; Publiekszaken; Ruimte, Economie en Welzijn; 

Er is geen aanpassing van de begroting nodig 

Betrokkenheid portefeuillehouder Afdelingsmanager akkoord 

Paraaf   Paraaf   
 

Correspondentie  

Registratienummer(s) uitgaande 
brief/brieven 

 

Bijlage(n) Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen(Woonplaatsbesluit), 
situatietekening, document Woonplaatsen versie 1 (mei 2006) van 
het ministerie van VROM 

Advertentie bijgeleverd ja 
Eindcontrole afdeling(en)  
Afschrift met bijlage(n) naar n.v.t. 
Afschrift zonder bijlage(n) naar n.v.t. 
Afschrift begrotingswijziging 
naar 

n.v.t. 

  
 



 

 

B e s l i s s i n g s b l a d  

Dossiernr.  Onderwerp Vaststellen van woonplaatsen in de gemeente Epe 
(Woonplaatsbesluit)  

  

Voorgesteld besluit 

De woonplaatsen van de gemeente Epe vast te stellen als: 
• Emst 
• Epe; 
• Oene; 
• Vaassen; 
met ingang van <datum> overeenkomstig de bij dit besluit behorende en aldus gewaarmerkte 
situatietekening. 
 
 
 

 

Paraaf secretaris    

Mandaatbesluit portefeuillehouder  datum  

Beslissing B&W 

paraafbesluit burgemeester en wethouders  

 B W W W W  B W W W W 

akkoord      bespreken      

 vergadering burgemeester en wethouders 

datum  datum  

reden waarom toelichting wordt verlangd c.q. 
eventuele opmerkingen van secretaris besluit 

  

  B W W W W 
 akkoord      

Mede afgedaan (registratienr(s) ingekomen brieven) Verwerking Bestuurszaken  

Verwerking DIV   

Advertentie  



 

 

A d v i e s n o t a  

Dossiernr.  Onderwerp Vaststellen van woonplaatsen in de gemeente Epe 
(Woonplaatsbesluit) 

  

1 Probleemstelling 

Inleiding 
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het 
kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen en 
gebouwen. In deze wetgeving, die naar verwachting in de periode 2008 – 2009 van kracht zal worden, 
wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. 
Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel 
woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer al een belangrijke functie vervullen bij de 
adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door de 
gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.  
 
Afbakening besluit 
Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu al voor 
de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel gevallen zijn dat de benamingen van 
(voormalige) gemeenten. Daarmee wordt aangesloten op de afspraken die zijn vastgelegd in het 
afgesloten convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM 
en TNT Post, waarin is afgesproken in verband met de binnen Nederland gehanteerde 
postcodesystematiek terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en begrenzing 
van woonplaatsen. 
 
Inhoud van het besluit 
Het woonplaatsbesluit bevat de benamingen van de vast te stellen woonplaatsen en in een bij het 
besluit behorende bijlage een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het 
besluit opgenomen woonplaatsen worden begrensd.  
 
Bevoegdheid 
Op basis van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2004 is uw college bevoegd om 
voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast te stellen. 
 

2 Voorstel 

Met ingang van <datum> over te gaan tot het vaststellen van de woonplaatsen in de gemeente Epe 
als: 
• Epe; 
• Vaassen; 
• Emst; 
• Oene; 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en aldus gewaarmerkte situatietekening. 
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Registratienummer:2006- 
 
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen  
(Woonplaatsbesluit) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe; 
 
• gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) 2004; 
• in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te 
verdelen in één of meer woonplaatsen; 

• gelet op het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

 
besluit: 
 
tot vaststelling van de woonplaats(en): 
• Emst; 
• Epe; 
• Oene; 
• Vaassen; 
 
met ingang van <datum>  overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van  
 
 
 
 
 
De burgemeester:     De secretaris:  
 
 
 
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de kennisgeving 
ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken, door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600 ,8160 AP Epe. 
 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het 
bezwaarschrift rust. 
 
Indien u als belanghebbende bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te … ( aanduiding bevoegde rechtbank (zie artikel 
8:7 Awb), inclusief (post)adres ). Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van 
de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de 
griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. 
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ADVERTENTIE
 
 
Publicatie te plaatsen in: d.d.: (op een dinsdag) 
 
 
Veluws Nieuws  :  
 
De staatscourant  :  
 
 
 
 
Publicatiebord  : Epe  Vaassen 
 
Afschriften voor  :  
 
Naam opdrachtgever : , afd. , toestel  
 
 
 
RUBRIEK   :  Burgerzaken 
 
 
 
Vul bij RUBRIEK een van de volgende onderwerpen in: 
 
- Planologie, bouwen en wonen  - Verkeer en vervoer 
- Gemeentebestuur - Burgerzaken 
- Toerisme - Financiële zaken 
- Groen- en Natuurbeheer - Landbouw 
- Riolering - Milieu 
- Monumenten - Onderwijs 
- Afval inzameling - Sport 
- Maatschappelijke voorzieningen - Politieke partijen 
- Sociale zaken - Automatisering en Informatie 
- Brandweer - Personeel en Organisatie 
- Civieltechnisch Beheer Gebouwen- en Materiaalbeheer - Bestuurlijke en Juridische Zaken 
 
 
 

De advertentie moet gemaakt worden op pagina 2, i.v.m. de 
verwerking voor de krant. U komt daar, door gebruik te 
maken van F11. 
 
P.s. 1. De code @BT en @ET moet blijven staan. (Begin tekst en einde tekst) 
 
P.s. 2. Wilt u bij Pictogram nog een keer de rubriek invullen? 
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@BT 
<pictogram: > 
Registratienummer:2006- 
 
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen (woonplaatsbesluit) 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe; 
 
• gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) 2004; 
• in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te 
verdelen in één of meer woonplaatsen; 

• gelet op het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 

 
besluit: 
 
tot vaststelling van de woonplaats(en): 
• Emst; 
• Epe; 
• Oene; 
• Vaassen; 
 
met ingang van <datum> overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van  
 
De burgemeester:     De secretaris:  
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de kennisgeving 
ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken, door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600 , 8160 AP Epe. 
 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het 
bezwaarschrift rust. 
 
Indien u als belanghebbende bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te … ( aanduiding bevoegde rechtbank (zie artikel 
8:7 Awb), inclusief (post)adres ). Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van 
de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de 
griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. 
@ET 
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