
A Advies aan het College Registratienr: A09.0010      

 
Datum: 13 januari 2009 Ingekomen briefnummer:       
Afdeling: Publiekszaken Naam steller:        G.H. Verhees  
   Portefeuillehouder: drs. A.M.P. Kleijngeld 

 
Onderwerp: Vaststelling van de woonplaatsen binnen de gemeente 

Samenvatting: Binnen afzienbare tijd wordt de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) ingevoerd. 
Een verplicht element dat geregeld moet worden is de vaststelling van de woonplaatsen 
binnen de gemeente en de grenzen hiervan. Het ministerie van VROM verlangt een 
schriftelijk besluit. De (huidige) gemeente Waalwijk is op 1 januari 1997 ontstaan door de 
samenvoeging van de v.m. gemeenten Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik. Deze 3 voor- 
malige gemeenten zijn nu de woonplaatsen binnen de gemeente. De grenzen hiervan zijn 
de v.m. gemeentegrenzen, met als uitzondering Landgoed Driessen dat volledig in de 
woonplaats Waalwijk valt. Op de bijgevoegde situatietekening is het e.e.a. in rood 
ingetekend. Als westelijke begrenzing van Landgoed Driessen is voorlopig de Sprangse Sloot 
aangehouden. Als t.z.t. meer bekend is over de verdere uitbreiding van Landgoed Driessen 
zal de woonplaatsgrens aangepast worden.  
Omdat het hier een verdeling van de gemeente en het benoemen van openbare ruimten 
betreft is de commissie straatnaamgeving om advies gevraagd. De commissie kan 
instemmen met dit voorstel.     
 

Dekking 
t.l.v.: 

n.v.t. Kosten: n.v.t. 

In begroting:    n.v.t. 

Advies: Het college besluit, de woonplaatsen Sprang-Capelle, Waalwijk en Waspik en de begrenzing 
hiervan binnen de gemeente Waalwijk vast te stellen zoals is weergegeven op bijgevoegde 
situatietekening. 

Interne  
afstemming: 

Naam Afdeling Positief advies 

 J. Mahieu P.O. & I.  Ja 
               
               
               
  

Commissie   Raad   Naar: 
  OR   

Openbaarheid: openbaar Publiceren 
via 

Gemeentepagina 

  
Steller G.H. Verhees  
Directeur drs. P.A.T. van Geffen  
Portefeuillehouder drs. A.M.P. Kleijngeld  

Parafen: 

Gemeentesecretaris drs. A. de Wit  
  
Besluit: Conform advies 

Opmerking [A1]:  Keuze-
veld.  

Opmerking [A2]:  keuze-
veld 

Opmerking [A3]: Hier dient 
u de exploitatiekosten te 
vermelden. Indien sprake 
is van een investering dan 
dienen zowel de investe-
ringskosten als de exploi-
tatiekosten te worden 
vermeld. 

Opmerking [A4]: Hier dient 
u aan te geven waar de 
kosten uit gedekt worden. 
De betreffende begrotings-
post(en) dient te worden 
vermeld. 

Opmerking [A5]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A6]: Hier dient 
te worden vermeld of de 
financiële consequenties 
van het voorstel passen 
binnen de ramingen (niet 
gedekt kunnen worden uit 
de beschikbare kostenca-
tegorie) van de begroting.  
NB: onder ramingen wordt 
verstaan de ramingen van 
de primitieve begroting 
inclusief daarop eventueel 
reeds vastgestelde wijzi-
gingen in de loop van het 
jaar. 
Bovendien betreft het zo-
wel afwijkingen t.a.v. de 
lasten als de baten! Dus, 
onvoorziene inkomsten 
dienen hier te worden 
vermeld. 

Opmerking [A7]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A8]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A9]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A10]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A11]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A12]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A13]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A14]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A15]:  Keuze-
veld 

Opmerking [A16]: Keuze-
veld  

Opmerking [AI17]: Keuze-
veld 

Opmerking [AI18]: Keuze-
veld  
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