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Aanwezig:

3.

Dirk De Maeseneer,
burgemeester-voorzitter;
Erwin Van Heesvelde, Lieselot Bleyenberg, Dirk Gistelinck,
Frederik De Buck, Frank De Vis,
schepenen;
Lena De Smaele,
algemeen directeur

Hernummering van de Kerkstraat 9, 9A, 9B, 9C, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 15, 15A en 15B.

Juridische grond


Artikel 135, par.2, 2e lid, 1° van de nieuwe gemeentewet.



Artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.



Onderrichtingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 17 maart 2006 voor het
bijhouden van de informatiegegevens in het rijksregister van de natuurlijke personen,
huisnummering en index.



Richtlijnen en aanbevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 23 februari 2018
voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer, Best-Address.



Algemene onderrichtingen betreffende
gecoördineerde versie van 31 maart 2019.



Algemene politieverordening op het zichtbaar plaatsen van huisnummers op gebouwen in
Melle, goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 september 2015.

het

houden

van

de

bevolkingsregisters,

Motivering


De procedure voor het toekennen van huisnummers en/of hernummering is als volgt:


hernummering in de bevolkingsregisters;



aanschrijven van de bewoners/eigenaars, om zich aan te melden bij de dienst Burgerzaken
om de identiteitskaarten aan te passen en de nodige instanties te verwittigen;



aanschrijven van de officiële instanties.



Het verplichte energieprestatiecertificaat voor de verkoop van de handelsruimte kan niet
worden afgeleverd, aangezien de handelsruimte het huisnummer Kerkstraat 9 heeft.



Dit adres staat voor het gebouwenregister gekend als het gebouw zelf en de
gemeenschappelijke delen en niet als een gebouweenheid binnen het gebouw zelf.



Perceelnr. C 0120Y12 met het gebouwcomplex Kerkstraat 9, 9A, 9B, 9C, 11, 11A, 11B, 13 13A, 13B,
13C, 15, 15A en 15B (4 handelsruimten en 10 appartementen).



Om een EPC te kunnen afleveren dienen de beide gebouwen hernummert te worden volgens
het Best-Address richtlijnen.



Het bestaat uit 2 aparte hoofdingangen die leiden naar gebouweenheden en 4 aparte
ingangen naar de handelsruimten en tussen de beide gebouwen een inrit naar de garages.



De handelsruimten in het gebouw met huisnummer Kerkstraat 11 en 13 blijven hun
huisnummer behouden aangezien zij een aparte ingang hebben langsheen de inrit.



Om de gebouwen conform te maken aan de nieuwe richtlijnen en aanbeveling moet er een
hernummering gebeuren om problemen in de toekomst te vermijden.



Een correcte en eenduidige nummering is noodzakelijk.



Als er voor één gebouw meerdere gebouweenheden bestaat, dan moeten de gemeenten aan
elk van die een busnummer toekennen.

Inspraak, advies en bijlagen


Advies van de dienst burgerzaken: positief.



Advies van de dienst omgeving: positief.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen

Besluit
Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorgestelde hernummering
in de Kerkstraat goed:
Oud huisnummer
Gebouw 1

Gebouw 2

Nieuw huisnummer

Gelijkvloers

Kerkstraat 9

Kerkstraat 9/1

1ste verdieping

Kerkstraat 9A

Kerkstraat 9/2

1ste verdieping

Kerkstraat 11A

Kerkstraat 9/3

2e verdieping

Kerkstraat 9B

Kerkstraat 9/4

2e verdieping

Kerkstraat 11B

Kerkstraat 9/5

3e verdieping

Kerkstraat 9C

Kerkstraat 9/6

Gelijkvloers

Kerkstraat 15

Kerkstraat 15/1

1ste verdieping

Kerkstraat 13A

Kerkstraat 15/2

1ste verdieping

Kerkstraat 15A

Kerkstraat 15/3

2e verdieping

Kerkstraat 13B

Kerkstraat 15/4

2e verdieping

Kerkstraat 15B

Kerkstraat 15/5

3e verdieping

Kerkstraat 13C

Kerkstraat 15/6

Artikel 2

De beslissing wordt ter kennis gegeven aan de eigenaars en bewoners van de
Kerkstraat 9, 9A, 9B, 9C, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, 15, 15A en 15B.

Artikel 3

De dienst burgerzaken doet de nodige aanpassingen in de bevolkingsregisters.

Artikel 4

De dienst omgeving plaats de gegevens van de hernummering op de website.

Artikel 5

De nieuwe huisnummering wordt door de dienst omgeving aangepast in de CRAB
databank.
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