
 
 
 

  
RAADSBESLUIT 
 
Vergadering d.d.: 29 maart 2007  Agendanummer:  
 ________________________________________________________________________ 
 
 
De raad van de gemeente Woensdrecht, in vergadering bijeen op: 29 maart 2007 
 
 
gelezen het voorstel van ………. 
 
 
gezien  

• Het Plan van Aanpak wat aan dit besluit ten grondslag ligt; 
• De op 9 januari 2007 gehouden informatie-avond voor de bewoners van het Marktje, 

de Nederheide en gedeeltelijk de Bossestraat. 
 
gelet op  

• gelet op artikel 108 van de Gemeentewet èn gelet op artikel … van de Verordening 
van straatnaamgeving en huisnummering; 

 
overwegende dat  

• 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; 

• in acht nemend dat men zo min mogelijk adressen wil vernummeren; 
• in acht nemend dat men waar mogelijk de kadastrale gemeentegrens aanhoudt; 

 
b e s l u i t: 
 
tot vaststelling van de volgende woonplaatsen binnen het grondgebied van de gemeente 
Woensdrecht: 
 

• Hoogerheide 
• Huijbergen 
• Ossendrecht 
• Putte 
• Woensdrecht 

 
 
met ingang van 1 juni 2007 overeenkomstig de bij dit besluit behorende tweetal 
situatietekeningen met registratienummer 0873400000000001. 
 
 

 
 

  



 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2007 
 
de raad van de gemeente Woensdrecht, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 

Registratienummer :  0873400000000001 
Aantal pagina’s :  2 pagina’s met 2 A1-tekeningen 
Behandeld door : Ed Prop,   (0164)  61 11 99 
Tekeningnummer : 0873400000000001 

 
 
 
 
 
 
 
 
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, postbus 24, 4630 AA 
te Hoogerheide. 
 
Bij verzending per post moet uw bezwaarschrift niet alleen voor het einde van de termijn ter 
post zijn bezorgd, het mag bovendien niet later dan een week na afloop van de termijn zijn 
ontvangen. 
 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
ondertekend èn dient tenminste te bevatten:  
 

• de naam van de indiener; 
• 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, sector bestuursrecht, 
potsbus 90006, 4800 PA te Breda. 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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