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  Begeleidingsformulier Ontwerpcollegenota  

  Ambtelijk traject   

Onderwerp  Woonplaatsbesluit Gemeente Tilburg   

Inzake brief van     

Datum brief     

Registratienummer     

  Dienst   

Dienst/afdeling/sector  Publiekszaken/Burger- en Ondernemerszaken    

Datum nota  15 januari 2007   

Redacteur  Jesse Leemput   

Telefoon  013 542 9313   

     

Afdelings-/sectorhoofd  Ronald van den Boom Datum   Paraaf 

Directiesecretaris  Peter van Esch Datum   Paraaf 

Controller  Ad Elesen (wnd) Datum   Paraaf 

Diensthoofd  Ferry van Oosterwijk  Datum  Paraaf 

  Overige betrokken diensten   

Dienst/afdeling/sector  Servicedienst/Informatisering/Vastgoed Datum  Paraaf 

Opmerkingen     

     

Concernstaf  BS Datum  Paraaf 

Opmerkingen     

     

Publiceren  Ja, via gemeentepagina, via besluitenlijst   

     

Advies in college   Datum   23 januari 2007 

    

Naar raad  niet van toepassing  

     

  Traject college   

Naam   Datum  Paraaf 

Opmerkingen     
      

Eerstverantwoordelijke 

portefeuillehouder 
 wethouder Hamming 

Datum  Paraaf 

Opmerkingen     

In college  Ja / Neen   
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Toelichting op het  woonplaatsbesluit 

 

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 de periode 2008 – 

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 niet expliciet door de gemeente vastgesteld. Met dit besluit 

vindt deze afbakening alsnog plaats.  

 

Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen en 

begrenzingen die nu reeds voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In Tilburg 

betreft dit de benamingen en begrenzingen van (voormalige) gemeenten.  

 

Enige uitzondering hierop vormt de uitbreiding van het sportpark Udenhout, dat momenteel 

nog op grondgebied van Berkel-Enschot ligt maar een adres heeft in Udenhout. Het Sportpark 

is gemeentelijk eigendom. De woonplaatsgrens zal zo worden aangepast dat het gehele 

sportpark voortaan als woonplaats Udenhout heeft. 

 

Het woonplaatsbesluit bevat de benaming(en) van de vast te stellen woonplaats(en) 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.  

 

Ontwerpbesluit 

Het college besluit het woonplaatsbesluit en de daarbij behorende situatietekening van de 

woonplaatsbegrenzing vast te stellen 

Pagina 1 van 3 D:\converteren\Tilburg wpb .doc 



 

 gemeente Tilburg 
 

Het college van de gemeente Tilburg; 

 

- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 

- in acht nemende 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; 

- 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 woonplaats(en): 

 

• Tilburg 

• Berkel-Enschot 

• Udenhout  

 

met terugwerkende kracht ingang van 01-01-2007 overeenkomstig de bij dit besluit behorende 

situatietekening. 

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23-01-2007.  

 

 

 

De burgemeester:     De secretaris:  
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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 voorlopige voorziening 

verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda (zie artikel 8:7 Awb 

 

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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