NUMMERBESCHIKKING
Registratienummer: 18.3003239
Burgemeester en wethouders van Heerenveen,
gelet op






artikel 108 van de Gemeentewet;
artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten
onder andere wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen en te
onttrekken aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten,
standplaatsen en ligplaatsen;
artikel 2 en 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);
de Regeling delegatie, mandaat, machtiging en volmacht van gemeente Heerenveen;

overwegende
-

dat de
op verleende vergunning (2017-506) voor het bouwen van 2
woningen leidt tot het ontstaan van 2 nieuwe verblijfsobjecten;
dat aan deze verblijfsobjecten een nummeraanduiding moet worden toegekend;

besluiten
1.

tot vaststelling van de nummeraanduiding:
- Heidemeer 37 en 39 te Heerenveen
met ingang

van overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

2. dat de vastgestelde nummeraanduiding wordt aangebracht overeenkomstig
NEN 1772;
3.

dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van
de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerenveen
Namens dit college,

afdelingshoofd Vergunningen,
Sjoerd Talstra.

Mogelijkheden bezwaar
Indien u tegen de inhoud van dit besluit bezwaar heeft, kunt u hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken na
de datum waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is meestal de datum van
verzending). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen, zoals dit blijkt uit de ondertekening van het besluit.
Het adres waar u het bezwaarschrift dan naar toe moet sturen is: Postbus 15.000, 8440
GA Heerenveen. Graag in de linkerbovenhoek van de brief én van de enveloppe
vermelden: “BEZWAARSCHRIFT”. Binnen een week na ontvangst krijgt u hiervan een
ontvangstbevestiging.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
- uw naam en adres
- datum van het bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft (indien mogelijk een
kopie bijvoegen)
- de redenen van uw bezwaar.
Graag ook een telefoonnummer vermelden waaronder u bereikbaar bent.
Indien u over de bezwarenprocedure zelf meer informatie wilt, kunt u hierover een folder
aanvragen of ophalen op het gemeentehuis.
Het is ook mogelijk om met gebruikmaking van uw DigiD langs digitale weg een
bezwaarschrift in te dienen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website
www.heerenveen.nl.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Ingeval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van uw bezwaarschrift, aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland vragen om een zogenaamde
“voorlopige voorziening” te treffen. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een kopie van het bezwaarschrift. Het adres is als volgt:
Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voornoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht
verschuldigd. De griffier zendt u hiervoor een rekening.
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