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Agendanummer.
Onderwerp:
Vaststellen woonplaatsbesluit Hillegom en diverse straatnaambesluiten
Wij stellen voor:
I. te besluiten tot vaststellen van de woonplaats Hillegom voor het totale grondgebied van de
gemeente conform het bijgaande woonplaatsbesluit;
2. te besluiten tot vaststellen van de straatnamen genoemd onder 2 en 3 conform het bijgaande
straatnaambesluit;
Inleiding
In het kader van het in werking treden van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) op (naar verwachting) I januari 2009 is het noodzakelijk dat voor de registratie van
adressen zowel van de plaatsnaam Hillegom als van alle straatnamen authentieke registraties
bekend zijn. Dit houdt in dat van alle namen, dus van zowel de woonplaats als van de straatnamen
er een authentiek besluit bekend moet zijn of alsnog genomen zal moeten worden.
Daarvoor is in de afgelopen tijd veel historisch archief onderzoek gedaan. Het blijkt dat van de
naam Hillegom in de archieven geen woonplaatsbesluit te vinden is. In dit voorstel wordt een
voorstel gedaan om een formeel woonplaatsbesluit te nemen.
Tevens blijkt er van een aantal oudere straten in Hillegom geen straatnaambesluit in de archieven
te vinden te zijn. In dit voorstel wordt voor die straten een voorstel gedaan om een formeel
straatnaambesluit te nemen.
Bovendien wijkt van een aantal straten de naam af van de officiële schrijfwijze of wordt op het
staartnaambord en/of in de verschillende applicaties gebruikt in afwijking van het
straatnamenbesluit. Per straatnaam is een afweging gemaakt wat de correcte of de best te
hanteren straatnaam is. In dit voorstel wordt een voorstel gedaan om een nieuw straatnaambesluit
te nemen tot vaststellen van de juiste schrijfwijze van deze straatnamen. Dit houdt ook in dat van
een aantal straten de straatnaam zal moeten worden gewijzigd en ook in een aantal applicaties
moet worden aangepast.
Argumenten
Algemeen
Aangezien de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen nog niet in werking is getreden berust de
bevoegdheid om woonplaats en straatnamen te bepalen op dit moment nog op de oude Verordening
naamgeving en nummering (adressen) (hierna: de Verordening).
Op basis van artikel 2, eerste lid, van deze verordening stelt uw college voor het totale woongebied
van de gemeente tenminste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken en/of buurten
verdelen en zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen. Op basis van artikel 2, tweede
lid, van deze verordening kent het college voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe
aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken.
Vervolgens stelt uw college de raadscommissie in kennis van het genomen besluit.
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1 Woonplaatsóeslult Hlllegom
De woonplaats is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden in de Basis
Registratie Adressen. Daarbij is het verplicht de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de
woonplaats op te nemen. Aan deze gegevens moet een brondocument ten grondslag liggen. Dat
betekent dat elke gemeente bij het invoeren van de Wet Basisregistraties voor Adressen en
Gebouwen moet beschikken over een formeel woonplaatsbesluit waarbij de geometrie is vastgelegd
middels een kaartje waarop de grenzen van de woonplaats(en) zijn aangegeven. In het geval van onze
gemeente is er sprake van slechts één woonplaats waarvan de grenzen geheel corresponderen met de
gemeentegrenzen.
2 Stmatnamen waar geen strcatnaamóesluit van Is
Van de volgende straatnamen is in de archieven geen straatnaambesluit te vinden:
Amerikastraat, Bartenweg, Beekkade, Beeklaan, Bethlehemlaan, Brouwerdwarsstraa4 Brouwerlaan,
Elsbroekerlaan, Emmastraat, Frederikslaan, Haarlemmerstraat, Haven, Havendwarsstraat, Havenstraat,
Hofstraat, Hoofdstraat, Hyacinthenlaan, Kennemerbeekweg, Kerkplein, Kerkstraat, Krochtstraat,
Lapinenburgstraat, Leidsestraat, Margrietenlaan, Mariastraat, Meerdorpstraat, Meerstraat,
Middenstraat, Molenlaan, Molenstraat, Nieuweweg, Noorderlaan, Oosteinderlaan, Parallelweg,
Pastoorslaan, Patrimoniumplein, Patrimoniumstraat, Prins Hendrikstraat, Raadhuisstraat, Sixlaan,
Stationsweg, Van den Endelaan, van Tetsstraat, van Waverenstraat, Veenenburgerlaan,
Vinkendwarsstraac, Vinkenlaan, Vosselaan, Weeresteinstraat, Weerlaan, Winterrustlaan en Zandlaan.
Middels het voorstel onder 2 worden voor deze straatnamen het bijgaande straatnaambesluit
vastgesteld.
3 Straatnamen welke dienen te worden gewijzigd
Eerste Loosterweg
De officiële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Eerste Loosterweg".
In 4 applicaties is de schrijfwijze echter le Loosterweg. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam I e Loosterweg gebruiken. Ook op het straatnaambord van de
gemeente wordt deze naam gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam "Eerste Loosterweg" te wijzigen in "le
Loosterweg".
Tweede Loosterweg
De officiële schrijfwijze volgens oorspronkelijke het straatnaambesluit is "Tweede Loosterweg".
In 4 applicaties is de schrijfwijze echter 2e Loosterweg. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam 2e Loosterweg gebruiken. Ook op het straatnaambord van de
gemeente wordt deze naam gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam "Tweede Loosterweg" te wijzigen in "2e
Loosterweg".
Derde Loosterweg
De officiële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Derde Loosterweg".
In 4 applicaties is de schrijfwijze echter 3e Loosterweg. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam 3e Loosterweg gebruiken. Ook op het straatnaambord van de
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gemeente wordt deze naam gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam "Derde Loosterweg" te wijzigen in "3e
Loosterweg".
Burgemeester Van Niekerklaan
De officiële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Burgemeester Van
Niekerklaan".
In 4 applicaties is de schrijfwijze Burgemeester v Niekerkln
De heer van Niekerk is burgemeester van Hillegom geweest. Uit het bevolkingsregister blijkt dat zijn
naam geschreven wordt als v_an Niekerk. Ook op het straatnaambord van de gemeente wordt de
naam Burgemeester v_an Niekerk gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam Burgemeester Van Niekerklaan te wijzigen in
"Burgemeester van Niekerklaan".
Jhr. Mockkade
De officiële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Jhr. Mockkadé'.
In 4 applicaties is de schrijfwijze Jonkheer Mockkade. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam Jonkheer Mockkade gebruiken. Op het straatnaambord van de
gemeente wordt de naam Jhr. Mockkade gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam Jhr. Mockkade te wijzigen in "Jonkheer
Mockkadé'.
Noorder Leidschevaart
De officiële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Noorder Leidschevaart".
In 4 applicaties is de schrijfwijze Noorder Leidsevaart. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam Noorder Leidsevaart gebruiken. Op het straatnaambord van de
gemeente wordt de naam Noorder Leidsevaart gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam Noorder Leidschevaart te wijzigen in "Noorder
Leidsevaart".
Zuider Leidschevaart
De offciële schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit is "Zuider Leidschevaart".
In 4 applicaties is de schrijfwijze Zuider Leidsevaart. Bovendien blijkt dat bedrijven, instellingen,
bewoners en Internet de straatnaam Zuider Leidsevaart gebruiken. Op het straatnaambord van de
gemeente wordt de naam Zuider Leidsevaart gebruikt.
Het voorstel is om de eerder vastgestelde straatnaam Zuider Leidschevaart te wijzigen in "Zuider
Leidsevaart".
Middels het voorstel onder 2 wordt voor deze straatnamen de vroeger genomen straatnaambesluiten
gewijzigd en opnieuw vastgesteld.
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Kanttekeningen
Het besluit dient bekend te worden gemaakt aan een aantal oEfciële instanties en op grond van de
Awb tevens te worden gepubliceerd in de Hillegommer. Op grond van artikel 3:40 Algemene wet
bestuursrecht treedt een besluit pas in werking nadat het bekendgemaakt is.
Binnen diverse applicaties zullen de gewijzigde schrijfwijze van de straten genoemd onder 3 moeten
worden aangepast. Ook de straatnamen Lodewijk van Deyssellaan, Pieter van Eyckheem, Van de
Woestijneheem, Van Meerbeekstraat, Van Nispenpark, Van den Endeplein en Van Vlieutraat, waarvan
de schrijfwijze volgens het oorspronkelijke straatnaambesluit correct is, zullen in applicaties moeten
worden aangepast. Tevens zullen van deze straten een aantal straatnaamborden moeten worden
vervangen.
Communicatie
Dit voorstel is besproken met de juridisch medewerker van de gemeente en de projectmedewerkers
van de projectgroep BAG. Deze gaan akkoord met het voorstel.
Volgens voorstel door burgemeester en wethouders besloten op.
Ing G.P. van Lierop
gemeentesecretaris
drs. A. Mans
voorzitter
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Besluit tot het vaststellen van de woonplaats Hillegom
(woonplaatsbesluit)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en
nummering gemeente Hillegom;
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 woonplaats Hillegom voor het totale grondgebied van de gemeente met als
grenzen overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening met ingang van ..........
Aldus vastgesteld in de vergadering van
Burgemeester en wethouders van Hillegom
ing G.P. van Lierop drs. A. Mans
gemeentesecretaris burgemeester
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Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten
(straatnaambesluit)
Het college van de gemeente Hillegom;
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Verordening naamgeving en
nummering gemeente Hillegom;
- in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer een weuvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen
wordt voorbereid waarin gemeenten zal worden opgedragen de namen van op haar
grondgebied gelegen openbare ruimten vast te stellen;
- overwegende dat van de onderstaande bestaande openbare ruimten geen straatnaambesluit
in de gemeentelijke archieven is te vinden,
besluit tot vaststelling van de volgende straatnamen voor de hieronder genoemde openbare ruimten
(straten):
Amerikastraat, Bartenweg, Beekkade, Beeklaan, Bethlehemlaan, Brouwerdwarsstraat, Brouwerlaan,
Elsbroekerlaan, Emmastraat, Frederikslaan, Haarlemmerstraat, Haven, Havendwarsstraat,
Havenstraat, Hofstraat, Hoofdstraat, Hyacinthenlaan, Kennemerbeekweg, Kerkplein, Kerkstraat,
Krochtstraat, Lapinenburgstraat, Leidsestraat, Margrietenlaan, Mariastraat, Meerdorpstraat,
Meerstraat, Middenstraat, Molenlaan, Molenstraat, Nieuweweg, Noorderlaan, Oosteinderlaan,
Parallelweg, Pastoorslaan, Patrimoniumplein, Patrimoniumstraat, Prins Hendrikstraat, Raadhuisstraat,
Sixlaan, Stationsweg, Van den Endelaan, van Tetsstraat, van Waverenstraat, Veenenburgerlaan,
Vinkendwarsstraat, Vinkenlaan, Vosselaan, Weeresteinstraat, Weerlaan, Winterrustlaan en Zandlaan.
allen te Hillegom
en besluit tevens tot wijziging van de oude straatnamen en daarmee tot opnieuw vaststelling van de
nieuwe straatnamen voor de hieronder genoemde openbare ruimten (straten):
Eerste Loosterweg te wijzigen in I e Loosterweg te Hillegom;
Tweede Loosterweg te wijzigen in 2e Loosterweg te Hillegom;
Derde Loosterweg te wijzigen in 3e Loosterweg te Hillegom;
Burgemeester Van Niekerklaan te wijzigen in Burgemeester van Niekerklaan te Hillegom;
Jhr. Mockkade te wijzigen in Jonkheer Mockkade te Hillegom;
Noorder Leidschevaart te wijzigen in Noorder Leidsevaart te Hillegom;
Zuider Leidschevaart te wijzigen in Zuider Leidsevaart te Hillegom;
met ingang van ... ( datum ) overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van ......
Burgemeester en wethouders van Hillegom
ing G.P. van Lierop drs. A. Mans
gemeentesecretaris burgemeester
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Tegen deze besluiten 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
ter attentie van de secretaris van commissie Bezwaarschriftencommissie.
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 rechtbank te den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
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
géinformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.
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