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Aan de bewoner van 
«NAAMOPENBARERUIMTE» «HUISNR» 
«TOEVOEGING» 
«POSTCODE»  AMSTELVEEN 

Uw contact  

T   (020) 540 49 11 

F   (020) 540 45 59 

gemeente@amstelveen.nl 

 

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 
van deze brief 

Burgemeester 

 Datum 19 september 2016 
 Ons kenmerk Z-2016/049416 D-2016/272282 

 
Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van de gemeente Amstelveen, 
 
 
 
 
mevrouw drs. M.M. van 't Veld 
 

Bijlagen 1 

 
Betreft 

 
Vooraankondiging adreswijziging Uilenstede 

  
  
 Beste bewoner van Uilenstede, 

 
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten gemeenten in Nederland 
de manier waarop kamers/woningen in studentencomplexen zijn afgebakend opnieuw be-
oordelen.  Dit betekent dat alle gemeenten met studentenwoningen geen individueel adres 
mogen toekennen aan kamers waarvan de huurder de keuken, douche/wasgelegenheid 
en/of toilet delen met andere kamerhuurders. 
Heeft de gemeente aan deze kamers wel een eigen adres uitgegeven, dan geldt voor hen 
de verplichting om deze adressen vóór 2017 aan te passen. Bij het delen van tenminste één 
van de genoemde voorzieningen, gaat voor deze kamers samen één adres gelden. 
 
De nieuwe adressen zijn in een besluit vastgelegd en verstuurd naar DUWO, de verhuurder 
van het pand waarin je een kamer huurt. De nieuwe adressering is met hen afgestemd.  
 
De kamer waarop je staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen krijgt per 4 oktober 
2016 samen met andere kamers een nieuw adres, waarbij in de meeste gevallen het ka-
mernummer komt te vervallen. Jouw nieuwe adres wordt:  
 
«NAAMOPENBARERUIMTE1» «NW_HUISNR» 
«POSTCODE1»  AMSTELVEEN 
 
De aanpassing van het adres betreft alleen een administratieve wijziging. Je zult echter re-
kening moeten houden met mogelijke gevolgen van deze wijziging. Denk daarbij aan bij-
voorbeeld de huurtoeslag. In de bijgaande folder vind je hierover meer informatie. Lees de-
ze informatie goed! 
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«POSTCODE»  AMSTELVEEN 
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T   (020) 540 49 11 
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Postbus 4, 1180 BA Amstelveen 

Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum 
van deze brief 

Burgemeester 

 Datum 19 september 2016 
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Kind regards, 
the Mayor of the City of Amstelveen, 
 
 
 
 
mevrouw drs. M.M. van 't Veld 

 
Betreft 

 
Prior notice of the change of address at Uilenstede 

  
  
 Dear Uilenstede resident, 

 
The Department of Infrastructure and the Environment has ordered the municipalities in the 
Netherlands to re-assess the demarcation of rooms/accommodations in students’ complex-
es. This means that municipalities with student accommodations are not allowed to assign 
an individual address to rooms where the kitchen, shower/bathroom facilities and/or toilet 
are shared with other room tenants. 
In cases where the municipality did issue an individual address to such rooms, the address-
es must be adjusted by 2017. If at least one of the abovementioned facilities is shared, one 
and the same address will be applied to these rooms. 
 
The new addresses have been set down in a resolution, which has been forwarded to DU-
WO, the owner of the building where you are renting a room. The address adjustment has 
been aligned with DUWO.  
 
From 4th October 2016, the room where you are registered with the Key Register of Persons 
shall have a new address, while in most cases the room number shall be cancelled. Your 
new address will be:  
 
«NAAMOPENBARERUIMTE1» «NW_HUISNR» 
«POSTCODE1»  AMSTELVEEN 
 
The adjustment of the address is merely an administrative change. However, you must al-
low for any possible implications from the change, such as for the rent allowance. You will 
find further information about this in the enclosed folder. Please read this information care-
fully!  


