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Dhr. J. Spaander 	 Datum 	 08 FEB. 2008 
Postbus 2171 	 zaaknummer 	:2008-02-00590 
6802 CD ARNHEM 	 Ons kenmerk : 2008.0.012.839/yw 

Contactpersoon : D. Olde Velthuis 

Doorkiesnr. 	: (026) 377 35 58 

Onderwerp: nummering ligplaatsen 

Geachte heer Spaander, 

Ons college heeft op 22 mei 2007 gedeelten van het openbaar water aangewezen voor het innemen van 

een ligplaats met een woonschip. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de voor ligging van 

woonschepen wenselijke en niet wenselijke locaties: ligplaatsen op niet wenselijke locaties zullen worden 

opgeheven zodra een dergelijke ligplaats feitelijk niet meer als zodanig in gebruik is, dan wel zodra meer 

ligplaatsen op wenselijke locaties beschikbaar zijn. 

Ingevolge de Verordening naamgeving en nummering en de daarbij behorende beleidsregels kan aan 

een ligplaats een nummer worden toegekend, mits de ligplaats als zodanig door ons college is 

aangewezen. Wij hebben besloten om een nummer toe te kennen aan alle aangewezen ligplaatsen. 

In het verleden zijn adressen toegekend aan woonboten en niet aan ligplaatsen. Verplaatsing van deze 

woonboten heeft tot gevolg gehad dat de adressering niet meer in overeenstemming is met de huidige 

gebruikssituatie. Mede daarom hebben wij besloten tot intrekking van de eerder genomen besluiten 

waarbij adressen zijn toegekend aan woonboten, en om de adressering in overeenstemming te brengen 

met de feitelijke gebruikssituatie. 

Wat betekent dat voor u? 

Wij hebben besloten om over te gaan tot toekenning van het adres Westervoortsedijk 85 aan de ligplaats 

welke op dit moment door u wordt ingenomen. 

De nummering van de ligplaatsen aan de Westervoortsedijk vindt u in bijgaande situatietekening. 

Aan het adres Westervoortsedijk 85, is door de KoninklijkeTNT-Post, de postcode 6827 AW toegekend. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de heer D. Olde 

Velthuis, medewerker afdeling Geo-informatie. Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

tussen 09.00u en 16.00u op telefoonnummer (026) 377 35 58. 
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Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 

zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden of bekend gemaakt een bezwaarschrift 

indienen bij de Dienst Stadsbeheer, afdeling Geoinformatie, Postbus 9200, 6800 HA Arnhem, onder 
vermelding van datum en kenmerk van het besluit. 

U bent verplicht een huisnummerbord te voeren en er voor te zorgen dat deze vanaf de openbare weg 
duidelijk leesbaar blijft. 
Op kosten van de gemeente wordt een huisnummerbordje aangebracht. 

Indien u daarvoor zelf wilt zorgdragen wordt u verzocht dit binnen drie weken na datering van deze 

beschikking door te geven aan de dienst Stadsbeheer, sector Onderhoud, afdeling Wijkonderhoud. 
Bereikbaar op telefoonnummer (026) 377 44 98 of per fax (026) 377 42 24. Hier kunt u ook doorgeven 
wanneer het pand gereed is en het huisnummerbordje geplaatst kan worden.  

Het te plaatsen bord dient betreffende afmetingen en vormgeving te voldoen aan de Nederlandse norm 

NEN1774, uitgave 1959. Dit betekent dat het bordje 120 mm hoog moet zijn, minimaal 120 mm breed 
moet zijn en dat de cijfers 88 mm hoog moeten zijn. Het bordje is wit met zwarte cijfers. De gebruikte 

materialen moeten duurzaam zijn en bestand tegen weersinvloeden. Huisnummerbordjes mogen ook zijn 

uitgevoerd als transparanten die bij nacht continue verlicht zijn. In dat geval moeten de huisnummers ook 
duidelijk leesbaar zijn bij dag en ingeval zij niet zijn verlicht. 
Het aanbrengen van het bord dient te geschieden in overeenstemming met de Nederlandse norm 
NEN1773, uitgave 1983. Dit betekent zo dicht mogelijk bij de toegang van het gebouw, op een vanaf de 

openbare weg zichtbare plaats. De afstand tussen de onderzijde van het huisnummerbord en het bij de 

toegang van het gebouw aansluitende niveau dient minimaal 1,75 m en maximaal 2,25 m te zijn. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens deze, 
afdelingshoof. G 	tie  

drs.1 a. J.J. van der Kaa 

Bijlage(n): situatietekening 2007-geo-00459 

i.a.a.: 	inclusief situatietekening 

archief, SB/onderhoudigeo-informatie (0/de Velthuis), 
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Voorstel nummering woonschepen Westervoor tsedijk 
Arm deze tekenfrig kunnen geen rechten warden ontleend m.b.l. mootvoering. 

Nodruk verboden 

sector Onderhoud 
afdeling Geo-informotie 
Van Oldenbarneveldtstraat 90 
6827 AN Arnhem 

Dienst Stadsbeheer 
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Arnhem hid 
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