Veelgestelde vragen

1. Ik heb een 'voornemen' of 'toekenning' huisnummer ontvangen. Wat betekent dit?
Het 'voornemen en/of toekenning huisnummer' is een brief die aangeeft dat een ruimte van u conform de Wet
BAG voldoet aan de criteria van een verblijfsobject en daarom een huisnummer dient te dragen. Daar waar
mogelijk wordt rekening gehouden met de bestaande huisnummering. Na het ontvangen van deze brief krijgt de
eigenaar en/of gebruiker twee weken de tijd om een eventuele zienswijze in te dienen.

2. Waarom krijgt mijn object een huisnummer?
In verband met bereikbaarheid en vindbaarheid met name in noodgevallen, door ambulance, brandweer en
politie.

3. Welke rechten kan ik ontlenen aan het nieuwe huisnummer?
U kunt geen rechten ontlenen anders dan het voeren van het huisnummer.

4. Aan wie moet ik het nieuw toegekende huisnummer van mijn woning of bedrijf doorgeven?
Geef het nieuwe adres van uw woning of bedrijf zelf door aan uw familie, kennissen en vrienden en bedrijven
waar u een relatie mee heeft. Eventueel kunt u gebruikmaken van de PostNL verhuisservice. Tegen een
vergoeding wordt de wijziging van uw huisnummer dan aan verschillende partijen doorgegeven.
De gemeente draagt zorg voor het doorgeven van het nieuwe adres binnen de (semi)-overheid.
5. Moet ik een nieuw huisnummerbord ophangen?
De Verordening straatnaamgeving en adressen bepaalt dat de gemeente u een nieuw huisnummerbord verstrekt.
Na toekenning van het huisnummer plaatst de gemeente Twenterand dit nummerbord in overleg met u op het
betreffende pand, goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

6. Moet ik zelf een adreswijziging doorgeven aan energie- en kabelbedrijven?
U dient zelf de verhuizing door te geven aan alle instanties en bedrijven. Eventueel kunt u gebruikmaken van de
PostNL verhuisservice. Tegen een vergoeding wordt de wijziging van uw huisnummer dan aan verschillende
partijen doorgegeven.

7. Krijg ik een extra gas-, water- en elektriciteitsmeter bij splitsing van een huisnummer?
Het splitsen van een huisnummer in meerdere nummers heeft geen gevolgen voor de meters van gas, water en
elektriciteit. Wanneer na de splitsing een eigen meter of tussenmeter gewenst is, dan moet de belanghebbende
die zelf aanvragen bij de betreffende instantie.

8. Wat zijn de gevolgen voor de WOZ-waarde door het wijzigen of toevoegen van een huisnummer?
Wanneer in de nieuwe situatie de eigenaar/gebruiker van het object dezelfde is als in de oude situatie verandert
er niets aan de WOZ-waarde.
Indien het een afsluitbaar object betreft kan dit gevolgen hebben voor de WOZ-waarde.
Tevens kan dit gevolgen hebben voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
9. Moet ik mij opnieuw laten inschrijven bij de gemeente?
Indien uw woning een nieuw nummer krijgt, hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De gemeente verwerkt zelf de administratieve wijziging. Als uw
woning twee nummers krijgt, zullen de bewoners aan moeten geven op welk adres zij wensen ingeschreven te
worden.

10. Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe moet ik bezwaar indienen?
Bent u het niet eens met het besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur
dit uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het besluit naar:

College van Burgemeester en wethouders van Twenterand
Postbus 67
7670 AB VRIEZENVEEN

