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 Agendapunt Afdeling: Nr.: Datum: 

  VH        
 Samensteller: (IZ) Naar B&W d.d.: Uiterlijk B&W d.d.: 
 Jolanda van Vegten        
Budgethouder: Akkoord: Portefeuillehouder: Gezien: Akkoord: 
Peter Ruijters  weth. Jansen   

Onderwerp: 
Besluitvorming over de adviezen van de commissie Naamgeving en Nummering zoals die zijn 
geformuleerd in de vergadering van 3 december 2007 m.b.t. het wijzigen van de woonplaatsgrens (Gennep 
en Heijen, t.p.v. de Stiemensweg) en de straatnamen binnen het plangebied Heikant. 

Voorgesteld besluit: 
1. De woonplaatsgrens tussen Gennep en Heijen te verschuiven in zuidelijke richting conform bijgevoegde 
situatietekening. Overleg met de bewoners in het gebied opstarten, die buiten het project Heikant vallen. 
2. De straatnamen Zonlichtheide, Augustinus, Kraaiheide, Zwerfheide, Dopheide, Boomheide, Struikheide 
en Winterheide worden verbonden aan het plangebied Heikant.  
3. Het collegebesluit d.d. 27 april 2004 (kenmerk 2004/1344) wordt ingetrokken voor zover het betreft  de 
vaststelling van straatnamen binnen het plangebied Heikant (advies 11 van het voorstel). 

Procedureadvies: 
 advies aan presidium: stuk agenderen voor vakcommissie  ABZ /  GG /  BZ /  raad 
 advies aan presidium: voorstel agenderen voor gemeenteraad d.d. …………………………… 

Besluit B&W en d.d.: 

Besluitprocedure: 
 advies aan presidium: stuk agenderen voor vakcommissie  ABZ /  GG /  BZ /  raad. 
 advies aan presidium: voorstel agenderen voor gemeenteraad d.d.       

Advies/Instemming OR nodig?  
 ja, advies /goedkeuring bijgevoegd 
 nee   

Publicatie in gemeenteblad nodig? 
 ja, tekst bijgevoegd 
 nee 

Beoordeling B W W W S 

Akkoord 
     

Bespreken 
     

 Openbaar 
  Actief Openbaar 
  rubriek Ter inzage 
  pers 

 Niet Openbaar (reden aangeven in toelichting 

Kopie financiën (door IZ)    ja   nee 
Kopie (door IZ) aan: 

Het bijgevoegde raadsvoorstel is referendabel?    ja   nee 

Jan Driessen, Henk Winnen 

 Controller Afd. hoofd Sectorhoofd  I II III IV  

Parafen    Andere sectoren      

Procedurebesluit presidium: 
 agenderen voor de vakcommissie  ABZ /  GG /  BZ. 
 voorstel agenderen voor raadsvergadering d.d.       

Paraaf voorzitter: Paraaf griffier: 
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AANLEIDING /PROBLEEMSTELLING 

1. Doordat het plangebied van het project Heikant in twee woonplaatsen (Gennep en Heijen) is 
gelegen is het voor de vindbaarheid en de duidelijkheid raadzaam om de woonplaatsgrens 
tussen Gennep en Heijen naar het zuiden te verplaatsen. Voorstel om het zuidelijk gedeelte 
van het projekt Heikant binnen de kern Gennep te laten vallen. Ook de reeds bestaande 
woningen aan het Hezeland zullen door deze beslissing moeten wijzigen van adres en 
woonplaats. Het gaat om circa 10 adressen. Na besluitvorming zal het overleg met deze 
eigenaren/bewoners worden opgestart.  

2. Op uitdrukkelijk verzoek van Dichterbij heeft de commissie naamgeving en nummering zich 
gebogen over nieuwe straatnamen binnen het plangebied Heikant.  

 
BELEIDSDOELSTELLING /BELEIDSKADER 
Beleidsdoelstelling: het tijdig toekennen van straatnamen. 
Beleidskader: verordening van de commissie naamgeving en nummering. In deze verordening ligt 
de bevoegdheid tot het wijzigen van de woonplaatsgrens bij het college van burgemeester en 
wethouders. 
 
NADERE UITWERKING /OPLOSSING 
Advies 1: Om een en ander goed te laten verlopen is vooroverleg geweest met de TNT-post over de 
verplaatsing van de woonplaatsgrens. Er is een landelijk convenant voor dit soort wijzigingen 
gesloten waarin de procedure m.b.t. woonplaatscorrecties is vastgelegd. Indien voor het te wijzigen 
gebied een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is zal de wijziging van postcode zonder kosten 
zijn. Voor het gebied daarnaast (woningen aan het Hezeland) zal dit per geval bekeken worden en 
worden hiervoor wellicht wel kosten opgenomen. Het zal dan gaan om ongeveer € 150,- per te 
wijzigen adres. 
Advies 2: Op verzoek van Dichterbij wordt door de commissie geadviseerd om de eerder 
vastgestelde straatnamen binnen het plangebied Heikant te vervangen door nieuwe.  
De commissie adviseert de volgende straatnamen te verbinden aan het plangebied Heikant: 
Zonlichtheide, Augustinus, Kraaiheide, Zwerfheide, Dopheide, Boomheide, Struikheide en 
Winterheide. Zie voor ligging straten bijgevoegde situatietekening.  
 
ADVIES 
De twee adviezen van de commissie op te volgen conform de tekst onder het kopje “Voorgesteld 
besluit” op pagina 1 van deze adviesnota. 
 
COMMUNICATIEPARAGRAAF 
De straatnamen zullen op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.  
Daarnaast zijn de verslagen van de commissie naamgeving en nummering openbaar. 
 
JURIDISCHE PARAGRAAF 
Het toekennen van straatnamen en huisnummers betreft meestal een besluit van algemene strekking. 
In dat geval is er geen sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat 
openstaat voor bezwaar en beroep. Wanneer het echter om een beperkt, en tot een individueel 
gerichte situatie te herleiden, geval gaat, kan het als een bijzonder besluit worden aangemerkt, dat 
dan wel voor bezwaar en beroep openstaat. In dit geval gaat dat in beide gevallen op. Voor 
plangebied Heikant omdat er eerder al straatnamen werden toegekend die nu komen te vervallen en 
voor de bewoners van het Hezeland omdat zij een ander adres krijgen. Verwacht wordt dat er geen 
bezwaren tegen de straatnaamtoekenningen van de Heikant zullen worden ingediend, omdat de 
direct betrokkenen c.q. de direct belanghebbenden bij dit besluit tevens de  
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verzoekers om straatnaamwijziging c.q. straatnaamtoekenning zijn. In de publicatie zal melding 
worden gemaakt van de bezwaarmogelijkheid. 
 
 
 
FINANCIËLE PARAGRAAF 
De bekostiging van straatnaamborden en huisnummers vindt plaats vanuit het budget in de 
begroting 2008 op FCL 40030600 en ECL 34372.  
 
 
 
 
 
 
 
OVERIGE 
De volgende zaken zijn als bijlage bij dit advies gevoegd: 
1. Commissieadvies voorzien van situatie locatie Heikant. 
2. Kopie collegebesluit van 27 april 2004. 
3. Situatietekening m.b.t. woonplaatscorrectie. 
4. Lijst met betrokken adressen. 


