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  Het college van B. en W. Agendanummer:  

  De burgemeester Datum: 3 september 2007  Par.hfd.: 

  De secretaris Sector/afdeling: MB/FB/BAG 

  Het managementteam Adviseur: W.M. Jellema  Par.secr.: 

Onderwerp: 
Woonplaatsbesluit Langedijk 2007 (Concept) 

Mede-advies sector/afdeling: 
  Samenlevingszaken   Personeel, Organisatie, Informatie 
  Grondgebiedszaken   Bestuurs- en Facilitaire zaken 
  Middelenbeheer   Communicatie 
  Brandweer   Projectbureau 

Gevraagde beslissing(en): 
besluiten tot vaststelling van het Woonplaatsbesluit Langedijk 2007 (Concept) met bijbehorende kaart 
 
Korte toelichting: 
In het kader van de BAG worden de woonplaatsen van de gemeente Langedijk formeel vastgesteld. 
Voorafgaand aan deze formele vaststelling wordt eerst een zogenaamd concept Woonplaatsenbesluit 
Langedijk 2007 aan VROM toegezonden voor toetsing aan de eisen van de BAG. VROM benadert 
vervolgens TNT Post of deze geen bezwaren heeft tegen het concept Woonplaatsenbesluit Langedijk 2007. 
Indien er bij beide partijen geen bezwaren zijn, dan krijgt de gemeente de melding dat een definitief 
Woonplaatsenbesluit Langedijk 2007 genomen kan worden. 
Dit definitieve Woonplaatsenbesluit Langedijk 2007 wordt weer aan TNT post gezonden en aan VROM 
gemeld. 
Vervolgens kent VROM de woonplaatsidentificatienummers toe aan onze woonplaatsen. Deze 
identificatienummers zijn noodzakelijk voor de opbouw van de gebouwenregistratie. 
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 Aantekening secretaris: 
 

 

 

B. en W. besluit: 
 

 De secretaris, De burgemeester,



Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen 
(concept Woonplaatsbesluit Langedijk 2007) 
 
 
Burgemeester en wethouders van langedijk; 
 

− gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening 
naamgeving en adressering Gemeente langedijk 2007: 

− in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en milieubeheer een wetsvoorstel betreffende basisregistraties 
adressen en gebouwen wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden 
overgedragen het gemeentelijk 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; 

 
 
besluiten: 
 
 
tot vaststelling van de woonplaatsen 
 

− Sint Pancras 
− Broek op Langedijk 
− Zuid-Scharwoude 
− Noord-Scharwoude 
− Oudkarspel 
− Koedijk 

 
Met ingang van (datum) overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
situatietekening. 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van (datum) 
 
Langedijk,  (datum)2007 
Burgemeester en wethouders van Langedijk 
De secretaris De burgemeester 
 
 
 
 
E. Annaert Drs. J.F.N. Cornelisse 
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Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes 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.  
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 om een voorziening 
verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251 
1800 BG Alkmaar. 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. 
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OPSLAAN: 
H: BenW-adviezen/woonplaatsbesluit Langedijk 


