
Vereniging Dorpsbelangen Hoogland      

p/a Kastanjelaan 14 

3828 CP Hoogland 

 

 

Hoogland, 1 september 2012 

 

Gemeente Amersfoort 

Commissie Naamgeving 

t.a.v de Heer Dorrestijn 

postbus 4000 

3800 LA Amersfoort 

 

Betreft: wijziging woonplaatsgrens 

 

Geachte commissieleden, 

 

Graag voldoen wij hierbij aan uw verzoek onze zienswijze kenbaar te maken inzake het 

voorstel de woonplaatsgrens ten behoeve van het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg 

en de Hooglandse adressen aan de Schans en aan de Lindeboomseweg te wijzigen. 

 

In uw brief geeft u aan dat u een adreswijziging wenst van het nieuw te bouwen ziekenhuis 

aan de Maatweg én van de woningen en loods aan de Schans. Het voorstel is deze adressen te 

wijzigen van Hoogland in Amersfoort, waarbij aangegeven wordt dat wat betreft het Meander 

Medisch Centrum de postcodes 3828 NK kunnen blijven. 

 

Navraag bij TNT blijkt dat postcodes gekoppeld worden aan wijken. 3828 is gekoppeld aan 

Hoogland. Als de Schans en de Maatweg in Amersfoort komen te liggen zullen deze straten 

wellicht de postcode van de wijk Schothorst krijgen, dus 3813. Dat levert de nodige 

problemen op. 

 

De brandweer gaf aan dat zij gebruik maken van aanrijroutes gebaseerd op een indeling van 

wijken.  Een postcode “Schothorst”  levert voor de Schans en Maatweg dan omrijden op, 

waarbij men wellicht via de Elly Takmalaan naar de Maatweg zullen rijden. Dat lijkt ons en 

de brandweer zeer onwenselijk. Deze problematiek geldt wellicht ook voor ander 

hulpdiensten.  

 

Daarnaast voert het Meander Medisch Centrum het navigatiesysteem aan als inhoudelijk 

argument. Dit argument gaat volgens het bestuur van de VDH niet op. Je voert het adres in 

(Amersfoort of Hoogland) of  je voert bij "speciale bestemmingen" het Meander Medisch 

Centrum in en het navigatiesysteem geeft dan alle locaties van het Meander Medisch Centrum 

weer. Daar is dan dus geen woonplaats voor nodig 

 

 

 

 



 

Tenslotte geeft het MMC aan dat men in het kader van corporate image het belangrijk vindt 

om de plaatsnaam Amersfoort in haar adressering op te nemen. Waarom voegt  het MMC dan 

niet Amersfoort aan haar naam toe, als de plaatsnaam zo belangrijk is ? 

 

Het verbaast de VDH ten zeerste dat het MMC stelt dat de onbekendheid van Hoogland een 

negatieve impuls zal hebben op de uitstraling, de professionaliteit en de herkenbaarheid van 

het ziekenhuis. Geldt dat dan ook voor de vestigingen in Baarn en Nijkerk? Zijn dat dan geen 

professionele ziekenhuizen? Volgens de VDH speelt plaatsnaambekendheid geen rol maar 

wel de kwaliteit en de zorg  van het ziekenhuis. 

 

De  voorgestelde adreswijziging voor de woningen aan de Schans vinden wij volkomen 

onzinnig en in het licht van de opmerkingen van brandweer en hulpdiensten onwenselijk. 

 

Het bestuur van de VDH maakt dus gezien bovenstaande punten ernstig bezwaar tegen  de 

voorgestelde adreswijzigingen aan de Schans en Maatweg. 

 

Wij hebben overigens geen bezwaar tegen de adreswijziging van de Lindeboomsweg.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur van  

Vereniging Dorpsbelangen Hoogland 

 

 

 

Yvonne van Norden 

Vice-voorzitter 

 

 

 

 

 

 


