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Beslispunt(en): 
Besluit om de woonplaatsgrenzen vast te stellen. 
 
Inleiding 
In 2009 zal de wetgeving over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen in werking 
treden. Aan de gemeente wordt opgedragen om haar grondgebied te verdelen in 
woonplaatsen. Woonplaatsen zijn binnen het maatschappelijke verkeer al actief, echter 
de exacte grenzen zijn nog niet in alle gevallen logisch bepaald of op een juiste wijze 
vastgesteld. Gekozen is om aan te sluiten bij de maatschappelijke beleving en de 
plaatsnaamtoekenning logisch te maken. 
Zie hiervoor de tekening “woonplaatsenbesluit” . 
 
Aan de hand van de voor u ter inzage gelegde tekening heeft het ministerie van VROM 
de nieuwe woonplaatscodes toegekend.  
 
Voor de gemeente Aalburg betreft het de volgende woonplaatsen. 

• 1951 Babyloniënbroek  
• 1952 Drongelen 
• 1953 Eethen 
• 1954 Genderen 
• 1955 Meeuwen 
• 1956 Veen 
• 1957 Wijk en Aalburg 

 
Argumenten 

1.    De wet BAG die naar verwachting op 1 juli 2009 in werking zal treden, verplicht 
alle gemeenten tot het vaststellen van woonplaatsen. Het woonplaatsbesluit 
maakt onderdeel uit van de implementatie van de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen; 

2.    Op grond van artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de “Verordening 
namen en nummers” is de gemeente bevoegd plaatsnaam, straatnaam en 
huisnummers vast te stellen; 

3.    TNT post en het ministerie van VROM zijn akkoord met de voorgestelde 
vaststelling van de woonplaatsen; 

4.    De bewoners waarvan de woonplaats wijzigt hebben aangegeven akkoord te zijn 
met het voorstel tot wijziging.
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Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
 
Regionale afstemming 
N.v.t. 
 
 
Strategische visie 
N.v.t. 
 
 
Financiën 
N.v.t. 
 
 
Aanpak/uitvoering 
Bij de benaming en afbakening van de woonplaatsen is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de bestaande situatie. Hiermee vindt aansluiting plaats bij het afgesloten 
convenant tussen het ministerie van VROM en TNT Post.  
De afbakening van de grenzen zijn bepaald door de gemeentegrens, de kadastrale grens 
en de in het maatschappelijk verkeer reeds aanwezige woonplaatsgrenzen.  
Het ministerie van VROM heeft aan de hand van de bijgevoegde tekening 
“woonplaatsenbesluit” de nieuwe woonplaatscodes toegekend.  
 
 
Communicatie 
Het besluit wordt na vaststelling voor een periode van twee weken ter inzage gelegd. 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
kennisgeving ingevolge artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar 
maken. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Aalburg, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
 
B.A. Duijster    A.M.T Naterop 
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De raad van de gemeente Aalburg, 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 2009 
 
en gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de “Verordening namen en nummers 
(adressen) van 29 september 2005 
 
in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke 
grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 
 
indachtig 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 woonplaatsen: 
 

• 1951 Babyloniënbroek  
• 1952 Drongelen 
• 1953 Eethen 
• 1954 Genderen 
• 1955 Meeuwen 
• 1956 Veen 
• 1957 Wijk en Aalburg 

 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 24 februari 2009, 
 
 
 
 
de griffier,            de voorzitter, 


