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Kenmerk : 2022OG0248-01  

Contactpersoon : de heer K.A.F. van Eekelen  

Doorkiesnummer : 076-5024347  

Uw brief van :   

Onderwerp : toezending nummeraanduiding  Etten-Leur, 16 september 2022 

 

 

Beste meneer Van Eekelen,  

 

Wij verleenden een omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van 21 studio’s op het perceel 

plaatselijk bekend Kalimba 2 t/m 44 en het aanleggen van een parkeerterrein, met kenmerk 

2022OG0248-01. Hierbij ontvangt u uw nummeraanduiding. 

 

Vaststelling nummeraanduiding 

Wij besloten om een nummeraanduiding(en) vast te stellen. U ontvangt hierbij het besluit. Houdt u 

rekening met de voorschriften die aan het besluit zijn verbonden. 

 

Bel of mail gerust als u nog vragen heeft 

Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met de heer K.A.F. van Eekelen. U bereikt hem/haar via tele-

foonnummer (076) 5024347 of per e-mail via kevin.vaneekelen@etten-leur.nl. Wilt u liever per brief 

reageren? Vermeld dan ook het kenmerk en onderwerp.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

René Reijngoudt 

afdelingshoofd Leefomgeving 

 

Bijlage: 

- Huisnummerbesluit 

Gemeente Etten-Leur 

Roosendaalseweg 4 

4875 AA Etten-Leur 

Postbus 10.100 

4870 GA Etten-Leur 

T: 14 076 

E : info@etten-leur.nl  

I : www.etten-leur.nl 
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Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen 

(huisnummerbesluit) 

 

 

 

Burgemeester en wethouders hebben op 13 april 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 

ontvangen van Stichting Alwelter attentie van Dhr. A. van Eekelen voor het project: het tijdelijk plaat-

sen van 21 studio’s op het perceel kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 12086 

en plaatselijk bekend Kalimba 2 t/m 44 en het aanleggen van een parkeerterrein. De aanvraag is ge-

registreerd onder nummer 2022OG0248-01. 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 3 van de 

Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Etten-Leur en artikel 6 van de 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen: 

 

1. tot vaststelling van de nummeraanduiding(en): 

Kalimba 2 t/m 24 (e), te Etten-Leur; 

Kalimba 28 t/m 44 (e), te Etten-Leur. 

 

Overwegingen 

Bij het nemen van dit besluit overwogen wij dat: 

volgens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, alle in functioneel opzicht zelfstandige pan-

den van een nummeraanduiding dienen te worden voorzien; 

het object waarvoor omgevingsvergunning is verleend op het perceel, gemeente Etten-Leur, sectie L, 

nummer 12086 en plaatselijk bekend Kalimba 2 t/m 44, voldoet aan de in de Wet basisregistraties 

adressen en gebouwen genoemde criteria. 

voldaan wordt aan artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) van de ge-

meente Etten-Leur.  

 

Voorschriften 

De volgende voorschriften zijn aan dit besluit verbonden: 

1. de nummeraanduiding(en) word(t)en vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende 

bijlagen; 
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2. de vastgestelde nummeraanduiding(en) word(t)en aangebracht overeenkomstig de uitvoerings-

voorschriften ex artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen); 

3. de van toepassing zijnde voorschriften die voortvloeien uit andere wet- en regelgeving(.;)  

 

 

Etten-Leur, 16 september 2022 

 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

René Reijngoudt 

afdelingshoofd Leefomgeving 

 

Bijlagen: 

- Situatietekening 

- Uitvoeringsvoorschriften 

 

 

Bezwaar  

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dien dan binnen zes weken na 

de dagtekening van het besluit een bezwaarschrift in en stuur dit naar: het College van burgemeester 

en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Zijn er andere belanghebben-

den? Dan hebben zij deze mogelijkheid mogelijk ook.  

 

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

  5 BAG-documentnummer: Z-467619

   

Situatietekening 
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Uitvoeringsvoorschriften 

 

 

 

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers 

1. De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem B uit de Neder-

landse norm NEN 1773, uitgave 1983. 

2. De voor de onderscheiden wijken en buurten geldende systemen zijn aangegeven op de bij deze 

technische uitvoeringsvoorschriften behorende kaart (facultatief). 

 

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers 

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 

1773, uitgave 1983. 

 

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers 

1. Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Ne-

derlandse norm NEN 1774, uitgave 1959. 

2. Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdra-

gers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het 

eerste lid. 

 

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers 

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdra-

gers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de norm NEN 

1774, uitgave 1959. 

 

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummers 

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de 

nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met 

een kruis doorgehaald. 

 

Artikel 6 Naamdragers 

De naamdragers moeten voldoen aan het gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, 

de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toege-

paste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Neder-

landse norm NEN 1772, uitgave 1992. 


