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Geachte heer/mevrouw,

Graag uw aandacht voor het volgende. Vaak merk ik op dat vooral op 
industrieterreinen op panden geen nummer wordt vermeld. Dit bemoeilijkt het post
bezorgen. Hoewel het in de postregeling 2009* geregeld is dat de eigenaar van 
het pand een duidelijk nummer dient te vermelden wordt hierop niet gehandhaafd. 
Ik wil uw gemeente dan ook adviseren om in de APV op te nemen waarin iemand 
verplicht wordt om duidelijk een nummer op het pand te vermelden. De postbode of
postbezorger bezorgt niet op naam maar op adres. 

Voorbeeld APV artikel:

1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat 
bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college, 
straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen, 
huisnummers en wijkaanduidingen, worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of 
verwijderd.
2. Het college geeft tevoren schriftelijk kennis aan de rechthebbende als 
bedoeld in het eerste lid van zijn voornemen over te gaan tot het doen 
aanbrengen of wijzigen van straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften 
daaronder begrepen, huisnummers en wijkaanduidingen.
3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor de rechthebbende op een 
bouwwerk die met inachtneming van het door het college vastgestelde huisnummer 
de aanduiding hiervan in afwijkende vorm wenst aan te brengen. Het college kan 
ter zake nadere regels stellen.
4. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voorzover in het daarin geregelde 
onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht.

Helaas doet blijken dat niet elke gemeente dit APV artikel heeft opgenomen. 
Verder is het zo dat de brievenbus maximaal 10 meter van de openbare weg mag 
afstaan. PostNL handhaaft hier niet meer op waardoor de postbezorger meer tijd 
kwijt is aan het bezorgen. Vaak worden dan alle uren niet uitbetaald aan de 
postbezorger. Dit terwijl de 10 meter eis er juist voor bedoeld is de 
posttarieven goedkoop te houden.

Verder zou ik uw gemeente willen adviseren om deze combinaties niet uit te 
geven. De lezer bij de postsortering ziet het verschil dan ook niet:

Voorbeeld:

Stationsstraat 12
9999 ZZ Zonnedorp

En Stationsstraat 1-2
9999 ZZ Zonnedorp

Vaak gaat in dit geval de postbezorging mis. Advies is dan nummer 2 als 
toevoeging in dit voorbeeld niet uit te geven. Ook zie ik dat de volgorde van 
het uitgeven van huisnummers niet altijd in een logische volgorde gebeurd. Zo 
heb je een straat dat begint met nummer 8 en eindigt met nummer 8c!

*= Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te 
zijn aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren.

10 meter vereiste: Brievenbussen in of aan gebouwen of woningen zijn zodanig 
aangebracht of geplaatst dat zij te bereiken zijn binnen tien meter van de grens
van een weg, waaronder mede worden verstaan de daartoe behorende trottoirs, 
paden, bermen en taluds.

Wilt u mij via de e-mail contacteren? Wilt u dit bericht over het vermelden van 
(huis)nummer ook doorgeven aan de raadsleden? Immers zij kunnen hier toch over 
beslissen om deze APV artikel op te nemen?
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Met vriendelijke groet,

Postbezorger
Stationsplein 3
Leeuwarden
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