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Voorstel/onderwerp: Vaststellen van woonplaatsen in het kader van de implementatie van de
toekomstige wet Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAVaststellen van woonplaatsen

Aan de raad

Samenvattinq

In het kader van de implementatie van de wet'Basisadministraties Adressen en Gebouwen' (BAG) is
nagegaan of de woonplaatsen Gemert, Bakel, Milheeze, Handel, De Mortel, De Rips en Elsendorp
nog de juiste woonplaatsbegrenzing hebben en/of daarvan een zogenaamd brondossier aanwezig is.
De 7 woonplaatsen worden vastgelegd op ovezichtstekeningen die als bijlagen brj het ràadsbesluit
behoren.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Raadsvergadering d.d. 4 december 2008

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Niet van toepassing

Samenhano met eerdere besluiten enlof beleidsproqramma / raadsorooramma
Uitvoering van de wet BAG.

lnleidino
In het kader van de implementatie van de wet'Basisadministraties Adressen en Gebouwen' (BAG) is
nagegaan of de woonplaatsen Gemert, Bakel, Milheeze, Handel, De Mortel, De Rips en Elsendorp
nog de juiste woonplaatsbegrenzing hebben en/of daarvan een zogenaamd brondossier aanwezig is.
In 2009 kan van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
wetsvoorstel worden verwacht waarin de gemeenten de woonplaatsen moeten vastleggen.
Verder wordt hiermee tegemoetgekomen aan het advies van TNT Post met betrekking tot de
systematiek van postcodes in Nederland.

Oolossinosrichtinqen
De woonplaatsen Elsendorp en De Mortelzijn in orde bevonden.
Van de woonplaatsen Bakel, Mílheeze en De Rips ontbreekt een brondossier, maar zijn zoals ze
bekend zijn in orde bevonden.
De woonplaatsen Gemert en Handel moeten worden aangepast in verband met een grenswijziging
(correctie) tussen die woonplaatsen. Er is vanuit gegaan dat uitgaanscentrum Time Out in de
woonplaats Gemert ligt, maar dit blijkt niet het geval. Volgens het postcodebestand ligt het
uitgaanscentrum in Handel. Ditzelfde gaat ook op voor het tegenover het uitgaanscentrum gelegen
pand Handelseweg 6. De woonplaatsen Gemert en Handelwordén dientengevolge aangepast.
De woonplaats Handel wordt daardoor wat groter, terwijl de woonplaats Gemert wat kleiner wordt.

Draaqvlak en communicatie m.b.t. orobleemstellinq en oolossino
De 7 woonplaatsen van de gemeente zullen worden gepubliceerd in de gemeenterubriek van het
Gemerts Dagblad. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende 6 weken na publicatíe bezwaar maken.

Ter Inzaqe qeleqde stukken
Ovezichtskaarten van de 7 woonplaatsen in de gemeente waarop de woonplaatsbegrenzing is
aangegeven en een fragmentje van de veranderde situatie GemerUHandel.



Ontwerpbesl uit oemeenteraad
Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet besluit de raad de navolgende woonplaatsen en
woonplaatsbegrenzingen, overeenkomstig de bijbehorende ovezÍchtskaarten, vast te stellen:

o Gemert
o Bakel
o Milheeze
o Handel
. De Mortel
. De Rips
o Elsendorp

Gemert, 21 oktober 2008

het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

A.A.T.G. Jansen MBA



GEiIEENTE GEiIERT.BAKEL Bijlage bijag. 6 / Besluit nr. \23

Voorstel/onderwerp: Vaststellen van woonplaatsen in het kader van de implementatie van de
toekomstige wet "Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG)

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2008;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. De volgende woonplaatsen en woonplaatsbegrenzingen, overeenkomstig de bijbehorende en als
zodanig gewaarmerkte kaarten, vast te stellen voor de woonplaatsen Gemert, Bakel. Milheeze,
Handel, De Mortel, De Rips en Elsendorp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van
4 december 2008.

DE RAAD VOORNOEMD


