Stedelijk reglement inzake het
vaststellen van huisnummers
Art. 1:

Het college van burgemeester en schepenen stelt de nummering van
gebouwen en woongelegenheden alsook de wijzigingen in die nummering vast.

Art. 2:

Elke belanghebbende kan een nummer voor een gebouw of woongelegenheid aanvragen bij de
dienst GIS. Bij de aanvraag geeft de aanvrager een plan of schets van de inplanting van het
gebouw en/of de woongelegenheden af waarop ook de nummering van de aangelegen panden is
vermeld. Bij onduidelijkheid komt een ambtenaar ter plaatse om de situatie te bekijken en wordt
diens verslag toegevoegd aan de aanvraag.

Art. 3:

Huisnummers die worden toegekend naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning of
verkavelingsvergunning worden periodiek in het schepencollege vastgesteld. Aanvragen buiten
stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen worden afzonderlijk in het
schepencollege behandeld binnen de 45 dagen na aanvraag.
In het geval er busnummers vereist zijn, worden deze verduidelijkt op grondplannen.

Art. 4:

Elk gebouw – al dan niet voor huisvesting bestemd – moet genummerd worden in Arabische cijfers.
Bijgebouwen zoals garages, tuinhuizen, loodsen, bergplaatsen, ateliers… worden als
samenhangend bij het hoofdgebouw beschouwd en mogen niet afzonderlijk genummerd worden.

Art. 5:

Het nummer moet goed en stevig aan de woning of het gebouw aangebracht worden op een
hoogte van minimum één meter en maximum twee meter, indien mogelijk rechts naast de
hoofdingang. Indien vanaf de brievenbus het aangebrachte huisnummer niet goed zichtbaar is,
dient er een tweede huisnummerbordje te worden aangebracht bij de brievenbus.
De huisnummers zijn minimum 5 cm hoog, busnummers en eventuele letters zijn minimum 2,5 cm
hoog. Ze contrasteren met de achtergrond waarop ze zijn aangebracht. Ze zijn uit duurzaam, niet
roestend materiaal vervaardigd.
Het huisnummer moet in normale weersomstandigheden goed leesbaar zijn vanaf de openbare
weg.
De aanvrager van een huisnummer kan na ontvangst van de beslissing waarbij de huisnummering
wordt toegekend kosteloos een gestandaardiseerd huisnummerplaatje komen afhalen. Voor
Waregem en Sint-Eloois-Vijve is een standaardplaatje blauw met witte letters, af te halen in de
stadswinkel, voor Desselgem en Beveren-Leie is een standaardplaatje wit met zwarte letters, af
te halen in de deelgemeentehuizen van Desselgem of Beveren-Leie.

Art. 6:

In gebouwen waar meerdere woongelegenheden of entiteiten zijn, moeten de
bewoners/gebruikers of, bij ontstentenis hiervan, de eigenaars ervoor instaan dat de nummering
op de deuren van de respectievelijke entiteiten en op de brievenbussen wordt aangebracht.

Art. 7:

De eigenaar, syndicus, huurder of gebruiker van een gebouw zorgt ervoor dat het huisnummer in
goed leesbare staat blijft. Bij nalatigheid kan het college van burgemeester en schepenen op
kosten van hierboven vermelde personen een nieuw nummer laten aanbrengen.

Art. 8:

De bewoner of eigenaar van een gebouw waarvan het huisnummer verweerd is, kan te allen tijde
kosteloos een gestandaardiseerd huisnummerplaatje in de stadswinkel afhalen conform artikel 5
tegen afgifte van het verweerde exemplaar.

Art. 9:

In geval van wijziging van het huisnummer dient het oude te worden verwijderd. De aanvrager
moet het nieuw toegekende nummer binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing van het college
van burgemeester en schepenen aanbrengen en het oude verwijderen. Bij nieuwbouw moet de
aanvrager het huisnummer uiterlijk 30 kalenderdagen na voltooiing van de werken of in
gebruikname van de gebouwen aanbrengen.

Art. 10:

Nummers van huizen en gebouwen mogen niet gewijzigd of verwijderd worden zonder
voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Art. 11:

Het college van burgemeester en schepenen kan steeds beslissen om – wanneer de noodzaak blijkt
en in het algemeen belang – de nummering van huizen en gebouwen in bepaalde straten te
herzien, te verbeteren, te schrappen of aan te vullen.
In dit geval stelt het stadsbestuur de betrokken bewoners en/of eigenaars kosteloos een
standaard huisnummerplaatje ter beschikking conform artikel 5. In het geval van ambtshalve
adreswijzigingen worden de watermaatschappij, netbeheerders van elektriciteit en gas, de post,
kadaster, brandweer en politie door het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de wijzigingen.
Indien er bedrijven die opgenomen zijn in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) getroffen
zijn door een ambtshalve adreswijziging, wordt ook de beheersdienst van KBO verwittigd. Bij
ambtshalve wijzigingen krijgen de betrokkenen door het stadsbestuur tien verhuisbriefkaarten
aangeboden.
Bijkomende individuele gevolgen en kosten van ambtshalve adreswijzigingen kunnen niet ten
laste worden gelegd van het stadsbestuur.

Art. 12:

Bij het toekennen van de huisnummers worden volgende principes toegepast:



De nummerreeksen van de huisnummers hebben als beginpunt een hoofdweg. Als hoofdweg
wordt beschouwd de straat waarvan de nummering begint op het punt het dichtst bij het
centrum. In twijfelgevallen beslist het college van burgemeester en schepenen over het
beginpunt van de nummering.



In straten met twee huizenrijen krijgen de huizen en gebouwen die zich aan de linkerkant
van het beginpunt van de straat bevinden oneven nummers. De huizen en gebouwen aan de
rechterkant van het beginpunt van de straat krijgen even nummers.



Huizen en gebouwen in straten die slechts aan één kant bebouwd zijn, kunnen doorlopend
genummerd worden.



Huizen en gebouwen langs openbare pleinen, in doodlopende straten en in woonerven
kunnen eveneens een doorlopende nummerreeks krijgen. De nummerreeks begint op de

linkerkant gezien vanaf de hoofdweg waar ze zich bij aansluiten.







Huizen of gebouwen die gebouwd zijn op een hoekperceel worden genummerd in de straat
waar de hoofdtoegang zich bevindt.
Wanneer één of meer nummers moeten worden toegekend tussen reeds opeenvolgend
genummerde huizen of gebouwen, dan wordt het voorgaande huisnummer herhaald en een
letter toegevoegd, beginnend met A en oplopend in alfabetische volgorde. Dit gebruik wordt
zoveel mogelijk vermeden door toezicht op de evolutie van de nummering. Indien blijkt dat er
te veel letters gebruikt zullen moeten worden, kan dit een aanleiding zijn om te
hernummeren.

Het gebruik van dubbele huisnummers en huisnummers gevolgd door een ‘+’ wordt niet
toegelaten.
Woongelegenheden binnen gebouwen die meer dan één woongelegenheid bevatten krijgen
elk een nummer. De toekenning van een appartementsnummer kan niet afhangen van de wil
van de beheerder, eigenaar of huurder van het gebouw. Het appartementsnummer stemt
overeen met het busnummer. De nummering gebeurt als volgt:
o

Het hoofdgebouw krijgt een nummer volgend in de nummering van de straat. Is er één
ingang voor het hele gebouw, dan heeft het gebouw één enkel huisnummer. Zijn er
afzonderlijke ingangen voor verschillende delen van het gebouw, dan heeft elk van die
delen een verschillend huisnummer en de busnummering gebeurt dan afzonderlijk voor
elk van die delen.

o

Aan het hoofdnummer wordt per woongelegenheid een busnummer toegevoegd:
- Het toekennen van busnummers voor appartementen gebeurt in wijzerzin bij het
betreden van een verdieping, te starten links van de toegang: vanuit de voordeur
voor het gelijkvloers, vanuit de trappenhal voor de verdiepingen.

-

Het tiental van het busnummer verwijst naar het verdiep waarop het appartement
zich bevindt.
Indien er per toegang en per verdiep meer dan tien entiteiten te nummeren zijn, dan
verwijst het honderdtal naar het verdiep.

