Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

Z-268173
Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
(huisnummerbesluit)

zaaknummer
datum

Marc Koning
medewerker team Ruimte

Ondergetekende, medewerker Applicatie- en Databeheer (taakveld BAG);

gelet op het geldende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon;
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de geldende Verordening naamgeving en huisnummering
van de gemeente Hollands Kroon;
gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt
opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen
verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;
besluit:
1. tot intrekken van de nummeraanduiding(en):
Naam openbare ruimte
Winkelmadepark
Winkelmadepark
Winkelmadepark

Nummeraanduiding
71 t/m 123 oneven
135 t/m 189 oneven
147a t/m 147d

2. tot vaststelling van de nummeraanduiding(en):
Naam openbare ruimte
Nummeraanduiding
Winkelmadepark
71
Winkelmadepark
77 t/m 89 oneven
Winkelmadepark
93
Winkelmadepark
97 t/m 145

Woonplaats
Winkel
Winkel
Winkel

Woonplaats
Winkel
Winkel
Winkel
Winkel

met ingang datum vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;
3. dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) binnen vier weken na kennisgeving van het besluit aan het
object (de objecten) wordt (worden) aangebracht overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de
gemeentelijke verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Hollands Kroon;
4. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van
de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.
Anna Paulowna
Rianne Rademakers
•
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de eventueel toe te kennen postcode kunt u binnenkort opvragen op: http://www.postnl.nl
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Gebouw 6, 7a en 7b

Bestaande situatie gebouw 6 BAG (juni 2020) wordt ingetrokken
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Gebouw 7 bestaande situatie BAG (juni 2020)

Nieuwe situatie gebouw 7

Gebouw 7a: 7 woningen
111 t/m 123

Gebouw 7b: 11 appartementen
125 t/m 145
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Kopie: 1 ex team Vergunningen en 1 ex team Geo-Databeheer/OpenWave
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