
  

B&W advies  gemeente Overbetuwe  
 

 Nr.:   
Datum ambtelijk voorstel: 
7 maart 2007 

Onderwerp: 
Administratieve vaststelling woonplaatsgrenzen gemeente 
Overbetuwe 
 

Te besluiten: 
De op de kaart aangegeven woonplaatsgrenzen vaststellen. 
 
Afdeling/ behandelend ambtenaar: 
PZ /  G.W.E.M. Burgers  

Status advies:   persbericht: nee 
openbaar 

Portefeuillehouder:   akkoord:  ja 
R. Mooij 

Datum b&w-vergadering: 20 maart 2007 
  

Advies (intern):  
De commissie straatnaamgeving 

In raadscommissie: N.v.t. 
 

Advies/informatie (extern): 
Dorpsraden/wijkplatforms 

In raadsvergadering van: N.v.t. 

Verordening en/of beleidsregel: N.v.t. 
Advies Planning&Control: N.v.t. 
 

Middelenparagrafen:  
  

Wie is bevoegd: B&W 
Aard bevoegdheid: Attributie (primair) 

Sterstuk: Nee 
 

 Akkoord Bespreken Opmerkingen 
Burgemeester    
J.H.G. Walraven    
F.M.J. van Rooijen    
F.H.G.M. Witjes    
R.W. Mooij    
Secretaris JvM    
Secretaris WS    
Hoofd afdeling    
Opmerkingen CS  

 
Besluit b&w 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 Kaart met woonplaatsgrenzen 

 

 



  

 
 
Toelichting  
 
1. In-/aanleiding 
 

In 2009 dient elke gemeente een authentieke basisregistratie adressen en gebouwen te 
hebben (BAG). Authentiek wil zeggen, dat er een besluit (brondocument) met kaart aan 
een adres en/of gebouw ten grondslag moet liggen. 

 
2. Doelstelling en beoogd effect 
 

De woonplaatsgrenzen zijn in een ver verleden door de voormalige gemeenten Elst, He-
teren en Valburg of zelfs nog daarvoor, vastgesteld (voormalige gemeente Hemmen). 
Met dit besluit wordt er opnieuw administratief vastgesteld waar de grenzen van de 
woonplaatsen lopen. 

 
3. Argumenten 
 

Als voorbereiding op de BAG moeten er een aantal administratieve besluiten worden ge-
nomen: 
- vaststelling van de gemeentegrens 
- vaststelling van de woonplaatsgrenzen 
- vaststelling van de adressen binnen de woonplaatsen 
- vaststelling van de bebouwing op de adressen 

 
De gemeentegrens is bij Wet van 29 juni 2000 tot gemeentelijke herindeling in de ge-
meente Overbetuwe vastgesteld. 
 
Met dit voorstel wordt beoogd om de woonplaatsgrenzen administratief vast te stellen. 
Ook een aantal wijzigingen, die in praktijk al werkelijkheid zijn, worden hiermee vastge-
legd: 
a. de grens tussen Andelst en Zetten: de grens loopt nu bij de snelweg A15 en niet 

meer bij de spoorlijn. 
b. De grens tussen Heteren en Driel: deze grens wordt iets westelijker gelegd. 
c. De grens tussen Homoet, Valburg en Elst: de grens wordt zo gelegd, dat de Homoet-

sestraat in Homoet komt te liggen en niet meer gedeeltelijk in Valburg, Homoet en 
Elst. 

d. Indoornik: de naam komt niet meer voor als woonplaats, omdat Indoornik in de jaren 
70 gewijzigd is als gehucht van de woonplaats Randwijk. 

 
4. Advies:  
 

A  De commissie straatnaamgeving heeft in haar vergadering van 28 februari 2007 een 
positief advies uitgebracht voor de vaststelling van de woonplaatsgrenzen. 
 
B  De dorpsraden en wijkplatforms zijn in 2006 al benaderd door de gemeente en heb-
ben hun goedkeuring gegeven. 
 
C N.v.t. 

 
5. Aanpak/uitvoering 

 
Het besluit wordt gepubliceerd in weekblad “Het Gemeentenieuws” en komt weer terug in 
de commissie straatnaamgeving ter kennisgeving. 

 



  

 
6. Middelen 

 
N.v.t. 

 
7. Te besluiten 

 
De op de kaart aangegeven woonplaatsgrenzen vaststellen. 
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