REGLEMENT ivm STRAATNAAMBORDEN EN NUMMERING VAN GEBOUWEN.

Artikel 1 :
Elke straat of openbare weg moet afzonderlijk en leesbaar geïdentificeerd worden door
naamborden, in principe bij elke kruising met een andere openbare weg.
Indien het noodzakelijk is, wordt eveneens de naam van de gemeente aangeduid.
De naamborden om de straten en pleinen in de gemeente aan te duiden, worden op
zelfstandige dragers bevestigd. Wanneer dit onmogelijk is, moet de eigenaar van de
woning of het gebouw, waar dit noodzakelijk is, het gemeentebestuur toelaten dit
straatnaambord op de gevel te plaatsen.
Artikel 2 :
Alle woningen en gebouwen in de gemeente worden genummerd. Alle nummers
worden vastgesteld door het gemeentebestuur.
Artikel 3 :
Bij de vaststelling van de nummers gelden de volgende principes:
1) De nummerreeksen in een straat moeten als beginpunt afgestemd worden op een
hoofdweg of op de centrale ligging van het gemeentelijk administratief centrum
(GAC I).
2) In de straten die aan beide kanten bebouwd zijn, worden vanaf de laagste
nummers, aan de rechterkant de even nummers en aan de linkerkant de oneven
nummers aangebracht.
3) Voor de openbare pleinen en woonerven geldt eveneens een ononderbroken reeks
van afwisselend even en oneven nummers, te vertrekken vanaf een bepaald punt in
wijzerzin.
4) Indien tussen de reeds bestaande gebouwen onbebouwde terreinen of gronden
liggen, worden er nummers voorbehouden voor de eventueel op te richten
gebouwen en enkel het gemeentebestuur kan dit aantal nummers voorbehouden.
5) Alleenstaande of verspreide gebouwen worden, wat de nummering betreft,
gevoegd bij de gebouwen van de dichtstbijzijnde agglomeraties en krijgen,
ongeacht de onderlinge afstand, een regelmatige opeenvolging van nummers.
6) De nummers bestaan uit Arabische cijfers. Enkel bij een onvermijdelijke splitsing
van gebouwen of percelen wordt bij de toekenning van nieuwe nummers tussen
reeds 2 op elkaar opvolgende nummers een letterindex gebruikt, te beginnen met A
en verder in alfabetische volgorde en waarvan de letters telkens bij het
oorspronkelijke nummer gevoegd worden (bijv. 15 wordt gesplitst: 15A en 15B).
7) Indien er straten zijn die verdere reiken dan de grens van de gemeente of straten
die op het grondgebied van meer dan één gemeente liggen en dezelfde naam
dragen, wordt er met deze besturen overleg gepleegd om de eenheid van het
systeem van nummering te verzekeren.
Artikel 4 :
Gebouwen voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten eveneens
een nummer hebben, zelfs indien ze geen woning bevatten.
Artikel 5 :
Aan een gebouw met appartementen of verschillende woongelegenheden wordt,
eveneens een nummer toegekend (bijv. 15).

Iedere verdieping of ieder niveau van dit gebouw wordt aangegeven met een cijfer
(bijv. 3de verdieping: 03).
Op iedere verdieping worden de appartementen of woongelegenheden afzonderlijk en
steeds opnieuw genummerd in wijzerzin (bijv. Appartement 5: 05).
Dit nummer wordt aangebracht op het appartement of de woongelegenheid. De
identificatie van dergelijke woongelegenheden wordt mogelijk gemaakt door het
nummer te registreren, gevolgd door een schuine streep, met daarna een getallenreeks
van 4 cijfers, waarvan de eerste 2 posities de verdieping of het niveau aangeven en de
volgende 2 het appartementsnummer van die verdieping of dat niveau (bijv. 15/0305).
Dit nummer wordt duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht op of nabij de
overeenkomstige brievenbus in de hal.
Artikel 6 :
Bij het aanbrengen van de nummers gelden de volgende principes:
1) Elk nummer moet door de eigenaar aangebracht worden op een hoogte van
minimum 1,60 meter en maximum 2 meter. Dit nummer moet zichtbaar worden
aangebracht naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder
gebouw, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste al genummerd is.
2) Van op de openbare weg moet de nummering in normale weersomstandigheden
goed leesbaar zijn.
3) Bij belangrijke achteruitbouw of wanneer een gebouw niet langs de openbare weg
gelegen is, moet bovendien een nummer zichtbaar aangebracht worden aan de
hoofdingang van de eigendom waarop dat gebouw opgericht is (bij voorkeur op of
naast de brievenbus).
4) Geen enkel voorwerp of begroeiing mag de zichtbaarheid van het nummer
verhinderen.
5) Er moet een nummer aangebracht worden op elke nieuwbouw of bij elke
verbouwing, binnen een termijn van 8 dagen na de voltooiing.
6) De eigenaar van het gebouw moet er zorg voor dragen dat het nummer in goede
staat blijft.
Indien de eigenaar nalaat voormelde schikkingen uit te voeren, zal de gemeente daarin
kunnen voorzien op kosten van de nalatige eigenaar.
Artikel 7 :
Wanneer een nummer wordt gewijzigd mag het oude niet behouden blijven. Van deze
wijziging wordt melding gemaakt in een register.
Artikel 8 :
Het is niet toegelaten de nummers van gebouwen op eigen initiatief te wijzigen of te
verwijderen.
Artikel 9 :
Het gemeentebestuur kan steeds beslissen om de nummering in bepaalde straten te
herzien, te verbeteren of aan te vullen. In dat geval draagt het gemeentebestuur de
kostprijs van het nieuwe nummer (standaard nummerplaatje), niet de gevolgen van de
wijziging.
Indien de betrokken eigenaar van het gebouw er voor kiest het nieuwe vastgestelde
huisnummer met een gepersonaliseerd nummerplaatje aan te brengen, is Artikel 6
onverkort van toepassing.
Artikel 10 :
Elke overtreding van de bepalingen van dit reglement en de besluiten tot uitvoering
ervan, worden bestraft met een geldboete van 26 euro tot 500 euro, overeenkomstig

artikel 7 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de
identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van natuurlijke personen.
De bepalingen van het eerste boek van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en artikel 85
niet uitgezonderd, zijn op die overtreding van toepassing.

