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Onderwerp

Verordening straatnaamgeving en nummering.

Voorstel

De verordening straatnaamgeving en nummering vast te stellen.

Inleiding

Het benoemen van de openbare ruimte, straten en pleinen, in de gemeente Weert is een 
bevoegdheid van het college. Het college laat zich adviseren door de commissie 
straatnaamgeving. De raad is het bevoegd gezag om de verordening straatnaamgeving 
vast te stellen. 
Door de commissie straatnaamgeving is de huidige verordening straatnaamgeving en 
nummering de afgelopen maanden tegen het licht gehouden en daar waar nodig 
gemoderniseerd. Door onder andere de veranderende wet- en regelgeving vanwege de 
wet BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) was een modernisering en aanpassing 
van deze verordening gewenst. (De huidige verordening straatnaamgeving en nummering 
dateert uit juli 1996.)   

Beoogd effect/doel

Door de aangepaste verordening is duidelijk aan welke voorwaarden en spelregels het 
benoemen van openbare ruimtes dient te voldoen.

Argumenten 

De verordening straatnaamgeving en huisnummering van de gemeente Weert is ruim 20 
jaar oud, aanpassing aan huidige wet- en regelgeving is noodzakelijk.
- Tot 1 juli 2009 was de verordening straatnaamgeving volledig gebaseerd op de 

bevoegdheid van het gemeentebestuur tot regeling en bestuur van de eigen 
huishouding. 

- Met de inwerkingtreding van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per 1 juli 
2009 is daar verandering in gekomen. In deze wet wordt, in het kader van de 
systematische registratie van namen en nummers (adressen), deels het medebewind 
van de gemeente gevorderd. Daarnaast is in de verordening rekening gehouden met 
de Wet dualisering gemeentebestuur en zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad 
betreffende naamgeving en nummering aan het college gedelegeerd. Deze 
ontwikkelingen hebben geleid tot een aantal essentiële aanpassingen van de 
Modelverordening naamgeving en nummering (adressen).
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Kanttekeningen en risico’s 

Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

Financiële gevolgen

Er zijn geen financiële gevolgen.

Uitvoering/evaluatie 

De verordening treedt in werking na bekendmaking.

Communicatie/participatie 

Het (elektronisch) bekendmaken van de verordening gebeurt bij publicatie in de 
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). De verordening wordt 
opgenomen in de Centrale voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Advies raadscommissie 

-

Bijlagen 

1. Verordening straatnaamgeving en nummering  

Bijbehorend ontwerp raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-32163 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

Tot het vaststellen van de verordening straatnaamgeving en nummering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2018.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


