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Op de website van Harderwijk 

www.harderwijk.nl/omnummering vindt u alle 

woonerven apart omschreven. De gemeente 

heeft toegezegd om de belangrijkste instanties 

te informeren over de nieuwe adresaanduiding.  

Dan kunt denken aan het melden van alle 

bewoners/klanten bij een bepaalde organisatie 

om te voorkomen dat u misschien eerst 

afgesloten wordt.  

Uw “adreswijziging” dient bij diverse 

organisaties gemeld te worden zoals: 

-Telefoon, internet etc.  

-Brand- en overige verzekeringen 

-Internetwinkels 

-Belastingdienst/toeslagen 

-Nuon via de Gemeente ! 

En zo zijn er nog vele. 

 

Heeft u aandachtspunten en/of verbeteringen 

enz. geef dit aan ons door (via de mail, 

telefonisch of een briefje). Wij kunnen dan alle 

opmerkingen verzamelen en dit gezamenlijk 

aankaarten bij de gemeente nog vóór de 

bijeenkomsten gaan plaatsvinden. 

 

Als uw woning (lichte kleur) niet gemarkeerd 

staat als een problematisch adres  (donkerrode 

kleur) dan zal uw adres NIET gewijzigd gaan 

worden. 

 

Heeft u behoefte aan een extra uitleg omdat u 

bv door uw leeftijd hier behoefte aan heeft  

geeft u ons dan even een berichtje en iemand 

van ons komt langs.

 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Huurdersvereniging De Weidse Belangen en Huurdersvereniging Weidewaard 

Beste mensen, 

 

Onlangs heeft u van de gemeente Harderwijk een brief ontvangen over de plannen die men 

heeft om straatnamen en huisnummers in de Weidewaard te wijzigen. Dit n.a.v. klachten 

die de gemeente heeft ontvangen van bewoners en hulpdiensten over onvindbaarheid (door 

navigatieapparatuur) van bepaalde adressen. Dit kan in het ergste geval levens kosten 

Wij begrijpen dat dit voor u de nodige ongemakken tot gevolg kan hebben. 

Vertegenwoordigers van de gemeente hebben ons laten weten dat als er betere oplossingen 

voorhanden zijn deze bespreekbaar zijn. Men is dan ook van plan begin volgend jaar 

hierover informatiebijeenkomsten voor bewoners te houden. 

http://www.harderwijk.nl/omnummering

