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meer contactgegevens

Hernummering straat
Hernummerde straten
Sinds enkele jaren zijn er moeilijkheden om in sommige straten op een overzichtelijke manier nieuwe
huisnummers toe te wijzen. Bij de hernummering in 1986 werden wel reservenummers voorzien, maar doordat
de bouwgronden kleiner zijn geworden, zijn alle reservenummers opgebruikt.
Bij de hernummering wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de nog onbebouwde kavels om
hetzelfde probleem op korte termijn te vermijden.
Overzicht van de hernummerde straten:
Beemden (pdf)
Blokstraat (pdf)
Breendonkstraat (pdf)
Drietorenstraat (pdf)
Ebbing (pdf)
Eshagestraat (pdf)
Handelsstraat (pdf)
Hoefsmidstraat - stukje Limmersweg (pdf)
Jan Hammeneckerstraat (pdf)
Meir (pdf)
Nieuwstraat (pdf)
Patattestraat (pdf)
Sint Jozefstraat (pdf)
Sneppelaar (pdf)
Steenhuffelstraat (pdf)
St.-Niklaasstraat (pdf)
Topmolen (pdf)
Vlasstraat (pdf)
Walrotstraat (pdf)
Ursene (pdf)

Straatnaamwijziging
Overzicht van de gewijzigde straatnamen:
zijstraatje van Meerstraat naar Schranckaert (pdf)
deel van Kaaskantmolenstraat naar Krinkelsteert (pdf)
zijstraatje Sint Kristoffelstraat naar Scheersmolendreef (pdf)
zijstraatje van Klein Holland naar Begoniastraat (pdf)

Wat brengt de Gemeente Londerzeel voor jou in orde?
De Gemeente Londerzeel verwittigt alle officiële instanties die van de wijziging op de hoogte moeten zijn:

registratie en domeinen
kadaster
Belgacom, Telenet,...
btw
postkantoor
nutsmaatschappijen
belastingen
politie en brandweer
Een medewerker bevestigt het nieuwe huisnummer op je gevel naast het oude. Het oude nummer wordt
doorstreept en moet nog 6 maanden op je gevel blijven hangen.

Wat moet je zelf doen?
Een wijziging van een huisnummer houdt ook een adreswijziging in.
Je verwittigt best de volgende personen/instanties van je nieuwe adres:
huisarts
tandarts
ziekenfonds
elektriciteitsleverancier
internetprovider
bank
verzekeringsagent
abonnementen (tijdschriften, kranten...)
handelaars waar je klant bent en een klantenkaart hebt
Je wordt schriftelijk uitgenodigd om langs te gaan bij de dienst Burgerzaken voor de:
adreswijziging op de identiteitskaart (eID) (op de chip)
adreswijziging op het inschrijvingsbewijs van je auto, motor...
Vergeet zeker de pincode van je identiteitskaart (eID) niet mee te brengen.
Maak een afspraak.

