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Hoe 
bevestigen? 
Afhankelijk van de onder-
grond zijn er verschillende 
manieren waarop u het 
huisnummerplaatje kunt 
bevestigen. Wij adviseren 
echter de 2 volgende:

1. lijmen: met een goede en 
snelle alleslijm 
2. schroeven: dit kan enkel 
indien het plaatje in een 
daarvoor voorziene hou-
der aangebracht wordt. 
Schroeven in het plaatje zelf 
is niet aan te raden omwille 
van de reflecterende folie. 
De houders, vervaardigd uit 
inox, zijn verkrijgbaar in de 
gespecialiseerde handel. 

De gemeente Riemst 
is niet verantwoordelijk 
voor beschadiging als 
gevolg van een verkeerde 
montage.

Commerciële en 
industriële panden

Ook gebouwen bestemd voor 
administratief, commercieel en 
industrieel gebruik moeten worden 
voorzien van een huisnummer, zelfs 
indien ze geen woning bevatten. 
Wij roepen hiervoor de eigenaars of 
gebruikers van deze panden op om 
bij de dienst Bevolking bij voorkeur 
via mail (bevolking@riemst.be) het 
betreffende huisnummer aan te 
vragen en deze zullen dan op verzoek 
worden bezorgd tegen de kostprijs 
van 6 euro.

Wij willen alle Riemstenaren 
vragen om maximaal mee te 
werken aan deze maatregel. 
Met een beperkte inspanning 
kan iedereen bijdragen aan een 
veiligere leefomgeving! 

Heb je nog bijkomende vragen? Je kan 
steeds terecht bij de dienst Bevolking via 
bevolking@riemst.be of tel. 012 44 03 11.
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BESTE RIEMSTENAAR
Aan beter leesbare huisnummers kunnen we allemaal samen iets 
doen. Als gemeentebestuur willen we jou daarin ondersteunen en 
voorzien we op basis van de gegevens in het bevolkingsregister alle 
bewoonde gebouwen van een nieuw, reflecterend huisnummer. Aan 
je huisnummer zelf verandert niets, het huisnummer wordt enkel in 
een nieuw jasje gestoken. 

In deze brochure geven we je meer details over waar en hoe je het 
nieuwe nummer dat je ontvangen hebt, dient te bevestigen. Indien 
je toch meer vragen hebt, helpt de Dienst Bevolking je graag verder!

Beter zichtbare 
huisnummers

Huisnummers zijn jammer genoeg 
nog al te vaak niet (goed) leesbaar 
of niet zichtbaar, zeker ‘s nachts of 
bij slecht weer. Een huisnummer 
dat goed leesbaar is van op de 
openbare weg, vermijdt tijdverlies 
bij dringende interventies van de 
hulpdiensten. Dokter Kurt Pelgrims, 
diensthoofd Spoedgevallen az 
Vesalius Tongeren: “Reflecterende 
huisnummers kunnen levens redden 
door hun onmiddellijke zichtbaar-
heid. We verliezen minder tijd met 
zoeken en laat net dat hetgene zijn 
dat levens kan redden. Bij reanima-
ties, beroertes en andere dringende 
interventies telt elke minuut om te 
beslissen tussen leven en dood.”

Frederik Brauns, verpleegkundige 
Spoedgevallen en Paramedisch 
Interventieteam ZOL: “Reflecterende 
huisnummers leveren een aanzien-
lijke bijdrage in het snel vinden van 
het respectievelijke adres. Vaak 
vraagt het Hulpcentrum 112 aan 
de oproeper om bij het slachtoffer 
te blijven. Zo kan er bijvoorbeeld 
reanimatie met telefonische onder-
steuning van het Hulpcentrum 
opgestart worden. Hierdoor kan er 
niet altijd iemand de hulpdiensten 
staan opwachten.” 

Ook andere diensten en mensen 
rekenen op de goede zichtbaarheid 
van je huisnummer. Denk bijvoor-
beeld aan jouw postbode, de dokter 
die op huisbezoek komt, pakjes-
diensten,...

Het is belangrijk dat het 
huisnummer niet alleen 
voldoende groot is, maar 
ook zichtbaar in het donker. 
Daarom komen er nieuwe 
huisnummers in Riemst 
die ook een reflecterende 
achtergrond hebben. Ze zijn in 
het donker goed zichtbaar mits 
een beetje lichtaanschijning. 
De huisnummerplaatjes zijn 
gemaakt van aluminium en 
bekleed met een hoogwaardig 
reflecterende folie. De cijfers 
zijn wit en contrasteren met een 
blauwe achtergrond. Zowel de 
cijfers als de achtergrond zijn 
reflecterend, hetgeen voor een 
maximale zichtbaarheid in het 
donker zorgt. Het plaatje is 11 
cm breed en 7 cm hoog. 

Je ontvangt het huisnummer 
volledig kosteloos. We tellen 
meer dan 6.000 woningen. Om 
dit project tot een goed einde 
te brengen vragen we je om het 
huisnummer zelf te bevestigen. 
Volg hiervoor de richtlijnen 
zoals verder beschreven. Bij 
beschadiging, verlies of diefstal 
kun je bij de dienst Bevolking 
een nieuw nummer aankopen.

Ben je huurder 
of gebruiker 
van het 
gebouw?
Als huurder of gebruiker dien je 
eerst de eigenaar van je woning 

of appartement in kennis te stellen 
van deze huisnummeractie, om zo in 
onderling overleg afspraken te maken 
over de plaatsing van het huisnummer 
(wanneer, waar en hoe). Als huurder 
ben je wel verantwoordelijk voor de 
uitvoering van deze maatregel en 
het aanspreekpunt voor de dienst 
Bevolking. 

Wat met je huidige 
huisnummer?
Is je oude huisnummer niet meer goed 
leesbaar, verouderd of te ver van de 
straatkant aangebracht, dan kan je 
het best zelf verwijderen. Heb je een 
eigen, origineel huisnummer? Dan 
mag dat uiteraard blijven hangen. We 
vragen je wel om ook dan het nieuwe, 
reflecterende huisnummerplaatje op 
te hangen, maar dan op een andere 
plaats.

Waar ophangen?
Een apart huisnummer moet zichtbaar 
aangebracht worden naast elke deur 
of andere uitgang naar de openbare 
weg toe, van ieder gebouw dat 
bewoond is of bewoond kan worden. 
Tenzij het een tweede uitgang betreft 
en de eerste uitgang al genummerd is.
Wanneer een gebouw niet langs de 
openbare weg gelegen is, dient aan 
de hoofdtoegang van het privé-terrein 
een duidelijk zichtbaar huisnummer te 
worden aangebracht. Streef altijd naar 
een maximale zichtbaarheid van op de 
openbare weg.

Daarom volgende tips bij de 
keuze van de locatie:

1. Bij voorkeur op je brievenbus
2. Indien het huisnummerplaatje 
niet op je brievenbus past, mag 
het ook op een andere drager 
zoals een omheining of paaltje 
gehangen worden. 
3. Indien de voorgevel van het 
gebouw of de woning zich 
op minder dan 8 meter van 
het openbaar domein (rooilijn) 
bevindt, mag het nummer ook 
op de voorgevel bevestigd 
worden, rechts naast de 
voornaamste toegangsdeur.

Op welke 
hoogte?
Idealerwijs hangt je huisnummer 
ongeveer tussen 0,50 en 1,50 
meter hoog op je brievenbus of 
andere drager. Indien het huis-
nummer op de voorgevel kan, 

moet het op ongeveer 1,50 à 2 
meter hoogte hangen, gemeten 
vanaf de grond.

Appartementen
Appartementsgebouwen 
hebben meestal niet alleen 
een hoofdcijfer maar ook een 
busnummer per verschillende 
wooneenheid (vb. 33 bus 1). 
Van het nieuwe reflecterende 
huisnummer wordt echter enkel 
een versie gemaakt met het 
hoofdcijfer (vb. 33). De dienst 
Bevolking bezorgt één bewoner 
(bij voorkeur deze woonachtig op 
bus 1) per appartementsgebouw 
het hoofdnummer. Hij of zij staat 
in overleg met de eigenaar in 
voor de bevestiging van het 
nummer volgens dezelfde regels 
als hierboven beschreven.
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