
Gemeente Borsele, gemeenteraad [datum], agendapunt  
 
Raadsvergadering [datum] 
 
Voorstel  
 
Heinkenszand, [datum] 
 
Onderwerp:  voorstel om in te stemmen met het besluit tot het vaststellen van 
woonplaatsen (woonplaatsbesluit) 
 
Geachte raad, 
 
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft 
het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen 
en gebouwen. In deze wetgeving, die naar verwachting in 2009 van kracht zal worden, wordt 
aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. 
Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel 
woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de 
adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet 
door de gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.  
 
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu reeds 
voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In Borsele zijn dat de benamingen van 
vijftien kernen. 
 
 Daarmee wordt aangesloten op de afspraken die zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 
afgesloten convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van 
VROM en TNT Post (Stcrt. 2006, nr. 218, blz. 27-28), waarin is afgesproken in verband met de 
binnen Nederland gehanteerde postcodesystematiek terughoudend om te gaan met het 
veranderen van de benaming en begrenzing van woonplaatsen. 
 
Inhoud van het woonplaatsbesluit 
 
Het woonplaatsbesluit bevat de benamingen van de vast te stellen woonplaatsen en (in een bij 
het besluit behorende bijlage) een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze 
de in het besluit opgenomen woonplaatsen worden begrensd.  
 
In verband met een eenvoudige registratie van de in het besluit opgenomen gegevens zijn in de 
situatietekening ook de aan de woonplaatsen toegekende unieke identificatiecodes opgenomen. 
 
Wij stellen u voor in te stemmen met het woonplaatsbesluit.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Borsele, 
 
 
E.J. Gelok, burgemeester. 
 
P. Katsman, secretaris. 
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Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen  
(woonplaatsbesluit) 
 
 
 
 
 
 
 

De raad van de gemeente Borsele; 
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 
- overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen 
wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke 
grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 

- 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; 

 
 
besluit tot vaststelling van de woonplaatsen: 
 

- Baarland 
- Borssele 
- Driewegen 
- Ellewoutsdijk 
- Heinkenszand 
- Hoedekenskerke 
- Kwadendamme  
- Lewedorp 
- Nieuwdorp 
- Nisse 
- Oudelande 
- Ovezande 
- ‘s-Gravenpolder 
- ‘s-Heer Abtskerke 
- 's-Heerenhoek 

 
met ingang van … ( datum ) overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van … ( datum ).  
 
 
 
De burgemeester,     De secretaris, 
 
 
 
 E.J. Gelok      P. Katsman 
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