
 
Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen 

(woonplaatsbesluit) 
 
 
 

 
 
De raad van de gemeente Hellevoetsluis; 
 
- gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet; 
- gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en  

gebouwen, die op een nog te bepalen tijdstip inwerking zal treden, waarin 
gemeenten onder andere wordt opgedragen het grondgebied van de gemeente in 
een of meer woonplaatsen in te delen; 

- gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit 
tot het vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in 
Nederland; 

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2009; 
 
 
 

besluit: 
 
tot vaststelling van de woonplaats: 
 
- Hellevoetsluis, 
 
welke woonplaats het volledige grondgebied van de gemeente omvat;  
 
met ingang van 1 juli 2009 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening 
nummer 08-027-001 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van28 mei 2009. 
 
 
De griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 



Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 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 ter attentie van de afdeling Bestuursondersteuning. 
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 een voorlopige voorziening 
verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam, postbus 50951, 
3007 BM te Rotterdam. 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.   


