AANVRAAGFORMULIER HUISNUMMER
(NIEUW/SPLITSING/SAMENVOEGING/OPHEFFEN)
U kunt dit formulier ook online invullen. Kijk hiervoor op www.steenwijkerland.nl
Dit formulier graag inleveren bij of sturen naar gemeente Steenwijkerland
bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk
Aanvrager:
Achternaam:
Voornaam:
Straatnaam:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

☐

Status:

☐ gebruiker/huurder

eigenaar

Gegevens pand:
Adres/locatie:
Postcode:
Bouwsituatie:

☐

nieuwbouw

☐

bestaande bouw

Gebruiksoppervlakte:
Overige gegevens aanvraag
Wat is de reden voor aanvraag:
Voorstel voor huisnummering:
Gewenste ingangsdatum:
Bijlagen:

☐
☐

situatietekening
foto’s

Let op: het bijvoegen van een situatietekening is verplicht. Zonder situatietekening wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Ter info
De legeskosten voor het aanvragen of opheffen van een huisnummer zijn € 72,90.
Op het moment dat een huisnummer wordt toegekend, wordt dit automatisch doorgestuurd naar diverse instanties bijvoorbeeld
belastingdienst, nutsbedrijven, politie, brandweer en ambulance. De gemeente geeft niet aan wie er woont of gaat wonen. Wanneer er op het
nieuwe huisnummer bewoning gaat plaatsvinden, moet u zelf aangifte doen van adreswijziging, zie voor meer info www.steenwijkerland.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 14 0521

Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld
(plaats)

(datum)

(handtekening)

Een aanvraag voor een nieuw huisnummer leidt altijd tot een controle ter plaatse door onze controleurs.
Zie toelichting op de volgende pagina
05-06-2018
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TOELICHTING AANVRAAG NIEUW HUISNUMMER

Stap 1 Controle ter plaatse
Het aanvragen van een nieuw huisnummer is relatief eenvoudig. Dit wil echter niet zeggen dat de behandeling
van een aanvraag automatisch betekent dat zelfstandige bewoning op het nieuwe adres is toegestaan. De gemeente
gaat het gebouw, waarvoor het nieuwe huisnummer is aangevraagd, controleren. Er wordt dan ter plaatse
beoordeeld of de ruimte(n) geschikt is om in te wonen.
De gemeente zal naast de wet Bag moeten beoordelen of het toevoegen van nieuwe woonruimte niet strijdig is met
andere wet- en regelgeving.
Stap 2 Toets aanvraag aan meerdere wet- en regelgeving
Nadat de gemeente de eerste keer ter plaatse is geweest, gaat de gemeente de nieuwe situatie ook toetsten aan
diverse wetten en regels. U moet hierbij denken de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de regels uit het
gemeentelijke bestemmingsplan. Bestemmingsregels geven b.v. aan dat een woning uitsluitend bedoeld is voor
bewoning van 1 huishouden(1 gezin) of dat het aantal woningen in een bepaald gebied niet mag worden
uitgebreid. Als het nodig is toetst de gemeente de aanvraag ook aan de bepaling in de Woningwet en het
Bouwbesluit of de bouwverordening. Brandveiligheid, gezondheid en leefbaarheid zijn hierbij de
aandachtspunten.
Daarnaast beoordeelt de gemeente of de aanvraag getoetst moet worden aan milieuwetgeving. Hierbij zal de
gemeente beoordelen of geluid- en geuraspecten geen belemmering vormen. Ook wordt nagegaan of de gemeente
voldoende wooncontingent heeft om een adres uit te geven.
Stap 3 Besluit aanvraag
Binnen 6 weken na het controle bezoek krijgt u een besluit toegezonden voor een eventueel nieuw huisnummer.
Dit nummer dient u zelf te bevestigen aan de gevel, zichtbaar voor alle hulpdiensten.
Is de aanvraag in strijd met de wet- en regelgeving, dan krijgt u een afwijzing van uw aanvraag.
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