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 1  Aanvrager (gemachtigde)

 2  Eigenaar (invullen indien eigenaar niet aanvrager is)

 3  Huidige situatie desbetreffende pand

Naam

Adres

Postcode en plaats

Telefoon     E-mail 

Geboortedatum (indien particulier) / KvK-nummer (bedrijf) 
 

Eventuele meerdere eigenaren op een bijlage vermelden.

Naam 

Adres

Postcode en plaats 

Telefoon     E-mail 

Geboortedatum (indien particulier) / KvK-nummer (bedrijf) 

 
 

Adres         postcode

Het pand is  0 een woning 0 een bedrijfspand 0 anders, namelijk

Is een bouwvergunning aanwezig? 0 ja 0 nee

0 Toekenning  0 Intrekking 0 Samenvoeging 0 Splitsing  0 Vernummering

0 Anders, nl.

 4  Motivering nieuwe situatie (zie toelichting bij 6) 

Aanvraag Huisnummerbesluit
Aanvraag en overige bescheiden in enkelvoud indienen

Team Bouwen, Milieu 
en Monumenten 

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

Nb. Geef de nieuwe situatie ook aan op de (bouw)tekeningen
Verblijfsobject = betreedbaar en afsluitbaar geheel, bv. woning/appartement of bedrijfspand

0 Industriefunctie    opp in m2 
 (zie toelichting op achterzijde) 

0 Kantoorfunctie    opp in m2  

0 winkelfunctie    opp in m2  

0 Woonfunctie    opp in m2  

0 Celfunctie    opp in m2

  

0 Logiesfunctie    opp in m2  

0 Gezondheidszorgfunctie   opp in m2  
  

0 Overige functie    opp in m2                   

0 Bijeenkomstfunctie    opp in m2                 

0 Sportfunctie    opp in m2  

0 Onderwijsfunctie    opp in m2                    

 5  Nieuwe situatie gebruiksdoelen en oppervlaktematen per verblijfsobject
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 Toelichting 

Toelichting bij rubriek 4 Motivering 

Toekenning 
Burgemeester en wethouders bepalen welk huisnummer kan worden 
toegekend, aan de hand van de daarvoor geldende landelijke regels. De 
volgende situaties zijn hierin 
mogelijk: 

- nieuwbouw; 
-  verbouw van een bestaande woning/bedrijfspand. 

Intrekking 
Burgemeester en wethouders bepalen welk huisnummer(s) kan wor-
den ingetrokken, aan de hand van de hiervoor geldende regels. 
Dit komt voornamelijk voor bij de sloop van woningen/bedrijfspan-
den. (Niet te verwarren met een sloopvergunning.) 

Samenvoeging 
Burgemeester en wethouders bepalen welk huisnummer(s) kan wor-
den ingetrokken en welk nummer blijft bestaan, aan de hand van de 
hiervoor geldende regels. Samenvoeging komt voor bij verbouw van 
meerdere woningen/bedrijfspanden tot één woning/bedrijfspand. 

Splitsing 
Burgemeester en wethouders bepalen welk huisnummer kan worden 
toegekend, aan de hand van de hiervoor geldende regels. 
Splitsing komt voor bij verbouw van een woning/bedrijfspand in 
meerdere woningen/bedrijfspanden.(Niet te verwarren met een split-
singsvergunning. Hierbij gaat het om splitsing in appartementsrech-
ten.) 

Vernummering 
Burgemeester en wethouders bepalen welk huisnummer(s) kan wor-
den ingetrokken en welk nummer(s) wordt toegekend aan de woning/
bedrijfspand. Dit gebeurt tevens aan de hand van de hiervoor geldende 
regels. 

Toelichting bij rubriek 5 Oppervlakte berekenen
Het gaat hierbij om de berekening van het gebruiksoppervlak in m2.
Bij het gebruiksoppervlak wordt niet meegerekend een trapgat, lift-
schacht of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan 4m2.
Ook worden bij het gebruiksoppervlak niet meegerekend de opper-
vlakte van delen van vloeren, waarboven de netto hoogte kleiner is dan 
1,5m, met uitzondering van vloeren onder trappen en hellingbanen.

 8  Datum en ondertekening

Plaats     Datum

Handtekening aanvrager:

 7  Nadere informatie

Na behandeling van de aanvraag wordt u een nummerbeschikking toegestuurd.

Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

Voor de afhandeling van de aanvraag dienen wij de beschikking te 
hebben over de volgende gegevens: 
• Een situatieschets van het pand. 
• Bouwtekening (1:100) met daarop de bestaande en/of nieuwe 

indeling. 
• Machtiging van de aanvrager door de eigenaar. 

 6  Bijlagen
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