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Van de redactie 

 

Vanaf 1 januari 2023 daalt het aantal gemeenten in Nederland van 344 naar 342, want de 

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne worden samengevoegd tot de nieuwe 

gemeente Voorne aan Zee. U hebt dit kunt lezen in nieuwsbrief 2022-4. 

Dat zoiets door de jaren heen niet altijd zonder slag of staat is gegaan zal duidelijk zijn en 

wordt nog eens benadrukt door het artikel van Arie Wingelaar hieronder. 

 

De inzet van de gemeentelijke frankeermachine bij het verzet 

tegen herindeling van gemeenten. 

 

Ontwikkeling aantal gemeenten. 

Op 1 mei 1798 werd voor het eerst het staatsrechtelijke begrip gemeente geïntroduceerd in 

Nederland, door de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk. In 1811, toen Nederland 

onder het Eerste Franse Keizerrijk viel, werd een minimumaantal inwoners ingesteld van 500 

inwoners voor een gemeente, met als streven 2000 inwoners. Ondanks de wens om 

gemeenten samen te voegen, lukte dit niet systematisch op Nederlands 

grondgebied.  De gemeentewet van 1851 stelde een minimum in van 25 kiesgerechtigden per 

gemeenten, wat alleen belastingbetalende mannen waren. Op dat moment telde Nederland 

1209 gemeenten.  

de jaren 1970 heeft de Nederlandse overheid ingezet op decentralisatie, waarbij taken 

overgedragen werden aan de gemeenten. Omdat kleine gemeenten geacht werden 

onvoldoende bestuurskracht te hebben voor die taken, werd ingezet op het samenvoegen van 

gemeenten.  Begin jaren 80 was daarom een inwoneraantal van minstens 5000 nog de richtlijn 

bij herindelingen. In de jaren 90 kwamen er andere motieven bij. Door de discussie 

omtrent centrumgemeenten werd ook gekeken naar stedelijke en regionale 

voorzieningenniveaus en stedenbouwkundige ontwikkelingen.  Tijdens kabinet-Kok II eind 

jaren 90 werd het streven van minimum aantal inwoners verhoogd naar 25.000. 

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2002 was Pim Fortuyn voor het afschaffen van 

gemeentelijke herindelingen. Onder invloed van de LPF besloot het kabinet-Balkenende I om 

herindelingen niet meer van bovenaf op te leggen. Geplande herindelingen werden afgelast en 

alleen de herindeling in de Achterhoek mocht doorgaan. Desalniettemin leidde dit beleid 

tijdens de kabinetten Balkenende (2002-2010) nauwelijks tot een daling van het aantal 

samenvoegingen.  
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Tijdens kabinet-Rutte II (2012-2017) werd wederom een groot aantal taken gedecentraliseerd, 

vooral in het sociaal domein. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk riep toen 

zelfs op tot een minimumaantal van 100.000 inwoners, maar moest dit later nuanceren.  

Het aantal gemeenten is  teruggelopen van 1209 in 1851 naar 344 in 2022. 

Steun onder bevolking 

Het fuseren van gemeenten is vaak weinig populair onder inwoners, vooral vanuit kleine 

gemeenten die bij grote gemeenten gevoegd werden. De mening van de bevolking werd in het 

verleden genegeerd, zelfs bij referenda. Een voorbeeld is de herindeling van Vleuten-De 

Meern bij Utrecht. In 1996 werd daar een volksraadpleging gehouden, waarin bij een opkomst 

van 83%, 98% van de bevolking zich tegen herindeling uitsprak. Toch vond per 1 januari 

2001 de herindeling plaats. 

Hoewel het huidige beleid erop gericht is dat herindelingen alleen plaatsvinden met 

goedkeuring van de gemeenten zelf, kan het toch nog voorkomen dat een gemeente tegen haar 

zin wordt heringedeeld, bijvoorbeeld als de zogenoemde 'bestuurskracht' van een kleine 

gemeente onvoldoende blijkt te zijn. Er gaan nog geregeld stemmen op voorstedelijke 

gemeenten in met name de Randstad (bijvoorbeeld Diemen, Rijswijk of Schiedam) desnoods 

gedwongen in te lijven bij grote steden. 

Gebruik frankeermachine bij Nederlandse gemeenten. 

Tot 1 januari 1966 konden gemeenten hun post onder  “dienst” verzenden. Dat betekende dat 

men geen postzegels hoefde te plakken. Men kon volstaan met het op de enveloppen e.d. laten 

drukken van de aanduiding “Dienst” alsmede een nummer. Aan deze wijze van frankeren was 

een bepaald verrekensysteem verbonden op basis van steekproeven. De praktijk leerde dat dit 

systeem in het nadeel van de kleine gemeenten werkte. De eerste gemeenten gingen daarom al 

in 1958 over tot de aanschaf van een frankeermachine. 
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Op het moment van overgang naar het nieuwe systeem (1 januari 1966) beschikten al ruim 

600 gemeenten over een frankeermachine. 

Acties tegen herindeling. 

Gemeenten die werden geconfronteerd met een dreigende opheffing/herindeling ontdekten al 

snel de mogelijkheid om via de frankeermachine te pleiten voor het zelfstandig voortbestaan 

van hun gemeente. 

 

Gemeente Wildervank 

Een van de vroegste voorbeelden komt van de gemeente Wildervank. Deze gemeente maakte 

vanaf mei 1965  kenbaar zelfstandig te willen blijven. Op 1 januari 1969 werd een deel van de 

voormalige gemeente Wildervank gevoegd bij de voormalige gemeente Onstwedde; de 

nieuwe gemeente die hiervan het gevolg was, kreeg de naam Stadskanaal. Een ander deel 

werd gevoegd bij de gemeente Veendam. 

                   

          
                  

Gemeente Doniawerstal 

In het jaar 1984 werd het aantal gemeenten in Friesland teruggebracht van 44 naar 31 

gemeenten. Het doel hierbij was gemeenten die te klein waren op te heffen, teneinde de 

gemeenten beter te laten functioneren. Een ander doel was om de steden meer ruimte te geven 

zodat ze meer land hadden om uit te breiden. De minimumgrens van het aantal inwoners werd 

gesteld op 10.000.  

De gemeente Doniawerstal heeft bestaan tot 1984. Hoewel Sint Nicolaasga de meeste 

inwoners had, was de hoofdplaats van Doniawerstal het veel kleinere Langweer. Bij 

de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Doniawerstal samen met de 

gemeente Haskerland opgegaan in de nieuwe gemeente Skarsterlân. Alleen een klein deel ten 

westen van het Koevordermeer met Koufurderrige is toegevoegd aan de 

gemeente Wymbritseradeel.  

Vanaf februari 1980 heeft deze gemeente aangegeven zelfstandig te willen blijven.             
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Gemeenten  Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren 

In de tweede helft van de jaren 1970 waren er plannen om Nederland in een groter aantal 

provincies te verdelen. In het kader van deze nieuwe indeling zou de provincie Groningen 

worden uitgebreid met de Noord-Drentse gemeenten Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren. 

Hoorzittingen voor de bevolking leidden tot de unanieme opvatting: 'De kop hoort d'r op'. 

Men voelde zich Drents en wenste dat te blijven. In oktober van dat jaar vergaderden de 

verschillende gemeenteraden over het conceptontwerp. Uit die beraadslagingen werd 

duidelijk dat alle vier de gemeenteraden  vonden dat ze altijd al bij Drenthe hebben gehoord 

en toevoeging bij Groningen geen verbetering zou opleveren. Bij de behandeling inde Tweede 

Kamer in het voorjaar van 1976 kreeg het voorstel geen meerderheid en was de nieuwe 

indeling van de baan. 

Via de frankeermachines van deze vier gemeenten werd de wens van de bevolking 

onderstreept: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               

                                   

                          

 



 

FRANKEERSTEMPEL.NL 

 

Bladzijde 5                                                                                       nieuwsbrief 2022-7 

 

 

 

Gemeente Genemuiden 

 

De gemeente hield na meer dan 200 jaar op te bestaan toen op 1 januari 2001, door de 

samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, de nieuwe 

gemeente Zwartewaterland ontstond. 

 

 
 

Niet lang na deze herindeling vonden er overigens grootschalige rellen in Genemuiden plaats, 

die mogelijk uit frustratie over deze opgelegde herindeling ontstonden. 

 

Gemeente Weerselo 

 

De gemeente Weerselo ageerde al in 1969-1971 tegen een dreigende annexatie met de tekst: 

Geen…… Annexatie!! 

 

             
 

In 2001 is de gemeente uiteindelijk met de gemeenten Denekamp en Ootmarsum gefuseerd 

tot de nieuwe gemeente Dinkelland.  

 

Gemeenten Vuren en Herwijnen 

In de herfst van 1977 spraken Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zich uit voor 

samenvoeging van de gemeenten Asperen en Heukelum met Vuren en Herwijnen tot één 

Zuid-Hollandse gemeente. 

Vuren en Herwijnen reageerden ontstemd, maar serieuze partners werden zij niet in het 

proces. De regie lag stevig in handen van de provinciale besturen. Gedeputeerde Staten in 

Arnhem konden zich in beginsel vinden in de vorming van wat in de wandelgangen al 

spoedig de kwartetgemeente ging heten, maar voor hen was het geen uitgemaakte zaak dat de 

nieuwe gemeente Zuid-Hollands moest worden. Bestuurlijk zou het vooral daarover gaan. 

De lokale bevolking protesteerde. Dat bleek onder meer op een hoorzitting, die de beide 

provinciale Statencommissies in februari 1980 in het gemeentehuis van Herwijnen hielden. 

De op de hoorzitting aanwezige burgers en plaatselijke bestuurders voerden het ene bezwaar 

na het andere aan tegen de voorgenomen herindeling. 
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Het was een achterhoedegevecht. Het ging er in feite om dat Vuren en Herwijnen hoe dan ook 

bij Gelderland zouden moeten blijven. De beide gemeenteraden spraken zich ook in die zin 

uit. Intussen had Gorinchem inderdaad een claim gelegd op Dalem, nog wel met steun van 

Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

 

 

 
 

Aanvankelijk zou de nieuwe gemeente Vuren gaan heten. Gelderser kon haast niet. Lokale 

historici pleitten ook wel voor de naam Leijenburg, naar het voormalige kasteel in Heukelum, 

waarvan de resten precies onder het tracé van de A15, mooi in het geografische midden, 

liggen. Uiteindelijk koos de nieuwe gemeenteraad voor de naam Lingewaal. Het 

gemeentehuis kwam in Asperen te staan. 

 

 
 

Gemeente Warnsveld 

Al in 1972 gingen er stemmen op om de gemeente Warnsveld te laten fuseren met de 

gemeente Zutphen. Op dat moment van 96 procent van de Warnsveldse bevolking nog tegen 

een herindeling. 32 jaar later, in 2004, werd er weer een volksraadpleging gehouden. De 

meerderheid van de Warnsveldse bevolking was toen wel voor een gemeentelijke fusie. 

Ondanks de uitkomst van het referendum leefde er veel tegenstand. Toenmalig burgemeester 

van Warnsveld Pieter van Veen was de grootste tegenstander van de gemeentelijke 

herindeling, ook gingen tegenstanders van de herindeling naar het Binnenhof om daar tegen 

de fusie te demonstreren.  
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Ook nu heeft Warnsveld nog een eigen identiteit binnen de gemeente Zutphen, ondanks het 

feit dat de gemeentenaam Zutphen is zetten bijna alle politieke partijen in de gemeente 

Zutphen "Zutphen-Warnsveld" achter hun partijnaam. 

 

 

Gemeente Maartensdijk 

Eind jaren negentig kwam de discussie op gang betreffende een gemeentelijke herindeling 

waarbij de gemeenten De Bilt en Maartensdijk zouden worden samengevoegd. Vooral de 

gemeente Maartensdijk had er bezwaar tegen en stelde zich in het verweer. Na veelvuldig 

politiek overleg, ook met de landelijke overheid, werd toch tot samenvoeging besloten, 

waarna op 1 januari 2001 de nieuwe gemeente De Bilt ruim 42.000 inwoners telde en 6.880 

hectare groot was. 

 

 

 
 

Gemeente Willeskop 

Minder typisch is hoe de gemeente Willeskop zijn zelfstandigheid verloor. Al in de 

negentiende eeuw was er aangedrongen op een fusie met andere gemeenten, maar Willeskop 

ging hier niet op in. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd er weer aangestuurd op 

herindeling. Inmiddels was Willeskop een belastingparadijs geworden, waar de bevolking en 

het bestuur profijtelijk leunde op de voorzieningen van de gemeente Montfoort en de 

belastingdruk erg laag was. Het veranderen van deze status quo werd dan ook niet omarmd en 

een fusie met Montfoort werd fel bestreden.  

Kopstuk in de strijd was de bekende reclamemaker Hans Ferrée, 

die onder meer de stier ontwierp die het symbool werd van het 

verzet en die bij velen in de voortuin stond. Ferrée en actiegroep 

Willeskoppig ondernamen ludieke en soms ook landelijke acties. 

Het mocht echter niet baten, het grootste deel van Willeskop werd 

in 1989 onderdeel van de gemeente Montfoort, een kleiner deel 

werd onderdeel van de gemeente Oudewater. 
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De gemeente Willeskop voerde al sinds een gemeenschappelijke secretarie met de gemeente 

Montfoort, beschikte daarom niet over een eigen frankeermachine. Hoewel de gemeente 

Willeskop bij de acties tegen een samengaan met Montfoort geen gebruik kon maken van de 

mogelijkheden van een frankeermachine, is het wel een illustratie van de manier waarop werd 

geageerd tegen herindeling. 

 

Gemeente Driebergen-Rijsenburg  

Ook vanuit de gemeente Driebergen-Rijsenburg werd vanaf 1996  geageerd tegen de 

voorgenomen fusie van deze gemeente met de gemeenten Amerongen, Doorn, Leersum en 

Maarn tot de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug (grootte: bijna 50.000 inwoners).  

Volgens het wetsvoorstel zou  een bestuurskrachtige gemeente ontstaan met een ambtelijk 

apparaat dat minder kwetsbaar is door de grotere schaal en waar meer ruimte is voor 

specialisatie. 

De fusie werd op 1 januari 2006 een feit. 

 

 
 

Gemeente Zegveld 

Op 1 januari 1989 kwam, ondanks hevig verzet, een einde aan de zelfstandigheid van de 

gemeenten Kamerik en Zegveld. De Provincie Utrecht en het Rijk inden het samengaan van 

deze gemeenten met Kockengen tot een grote plattelandsgemeente financieel niet haalbaar. 

Kockengen werd daarom bij Breukelen gevoegd en Kamerik en Zegveld bij Woerden. Tevens 

ging daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling: Woerden ging over van Zuid-Holland 

naar de Provincie Utrecht. 
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Gemeente Akersloot 

De gemeente Akersloot gaf via hun frankeermachine in de jaren tachtig aan een zelfstandige 

gemeente te willen blijven. In de loop van de jaren negentig zijn de gemeenten Akersloot en 

Limmen zelf tot de conclusie gekomen dat een herindeling voor deze gemeenten 

onafwendbaar en noodzakelijk is. Als gevolg van dit voortschrijdend inzicht zijn deze 

gemeenten op vrijwillige basis samen met de gemeente Castricum op 1 januari 2002 

gefuseerd tot de nieuwe gemeente Castricum.  

 

 
 

Gemeente Ursem  

De gemeente Ursem verzette zich in 1977 en 1978 tegen de voorgenomen fusie met de 

gemeenten Avenhorn, Berkhout en Oudendijk. Per 1 januari 1979 zijn deze gemeenten de 

nieuwe gemeente Wester-Koggenland gaan vormen. 

 

                                 
 

Gemeente Krommenie 

Al in de jaren zeventig ontstonden ambitieuze plannen om de stad Zaandam en acht 

omliggende dorpen tot één stad aaneen te smeden tot de nieuwe gemeente Zaanstad. De 

gemeenten Assendelft en Krommenie zagen dat voornemen niet zo zitten, zoals blijkt uit 

onderstaande tekst. 

 
Uiteindelijk is de vorming van de nieuwe gemeente Zaanstad op 1 januari 1974 gerealiseerd. 
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Gemeente Driebruggen 

Bij de  grote gemeentelijke herindeling in 1964 werden de gemeenten Lange Ruige Weide, 

Papekop, Hekendorp en Waarder samengevoegd tot een nieuwe gemeente met de naam 

Driebruggen. 

De gemeente heeft slechts bestaan tot 1 januari 1989, op welke datum de gemeente  

grotendeels werd toegevoegd aan de gemeente Reeuwijk. Delen werden ook toegevoegd aan 

de gemeente Oudewater in de provincie Utrecht, zoals Papekop, Hekendorp en Ruigeweide. 

Kennelijk zag de gemeente Driebruggen de bui al hangen en gaf vanaf oktober 1984 aan 

graag zelfstandig te willen blijven. 

 

 
 

Gemeenten Nieuwveen en Zevenhoven. 

Eind jaren tachtig ontstonden plannen om de gemeenten Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar en 

Zevenhoven samen  te voegen tot één nieuwe gemeente. De gemeenten Nieuwveen en 

Zevenhoven zagen dat niet zo zitten en stelden als alternatief voor samen een nieuwe 

gemeente te vormen. Ook de gemeente Ter Aar zag  deze plannen niet zitten. Na veel 

lobbywerk bleven Ter Aar en Nieuwkoop zelfstandig en vormden Nieuwveen en Zevenhoven 

per 1 januari 1991 de nieuwe gemeente Nieuwveen.  

 

 

                             
 

Per 1 januari 1994 werd de gemeentenaam gewijzigd in Liemeer. Deze gemeente heeft maar 

relatief kort bestaan. Al per 1 januari 2007  vond alsnog de destijds voorgestelde fusie van de 

gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar tot nieuwe gemeente Nieuwkoop plaats. 
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Gemeente Bakel en Milheeze 

 

In het kader van de grote herindeling van Noord-Brabant werd de gemeente Bakel en 

Milheeze samengevoegd met de gemeente Gemert tot de nieuwe gemeente Gemert-Bakel. 

In de aanloop naar deze samenvoeging profileerde de gemeente Bakel en Milheeze zich met: 

Bakel, Rips en  Milheeze kerngezond & mans genoeg! 

 

              
 

Gemeente Liempde 

Ondanks voorkeur voor fusie met de gemeente Sint-Oedenrode, fuseerde de gemeente 

Liempde per 1 januari  1996 met de gemeente Boxtel.  

 

 
     

 

Gemeente Rosmalen 

Na jarenlange strijd werd  in oktober 1995 door de Eerste Kamer het wetsvoorstel 

aangenomen, dat de gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen per 1 

januari 1996 samenvoegt. Rosmalen had zich hier altijd tegen verzet, wat zich onder meer 

vertaald heeft in een klinkende zege voor Rosmalens Belang bij 

de gemeenteraadsverkiezingen die in het kader van de gemeentelijke herindeling nodig 

waren.Tot het laatste moment had de gemeente actie gevoerd tegen het wetsvoorstel. Het 

bestuur van de bijna dertigduizend zielen tellende gemeente had op alle adressen een brief 

laten bezorgen met daarin de oproep om voor het laatst massaal ten strijde te trekken tegen de 

ophanden zijnde opheffing.  Het gemeentehuis in Rosmalen werd  behangen met de leuze 

„Rosmalen raakt nooit van de kaart". Binnen hingen allerlei protestbrieven en -faxen van 

inwoners die zich verzetten tegen de opheffing. 
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Gemeente Berghem en Gemeente Megen, Haren en Macharen   

Per 1 januari 1994 werden in het kader van de gemeentelijke herindeling van Noordoost-

Brabant de gemeenten Berghem en Megen, Haren en Macharen opgeheven en toegevoegd aan 

de gemeente Oss. In beide gemeenten was de nodige weerstand tegen deze herindeling, zoals 

blijkt uit de teksten op de frankeermachines.  

Het heel dicht bij Oss gelegen Berghem kon  de gemeente Oss voorzien in grond voor 

woningbouw en bedrijven. Berghem werd vervolgens sterk uitgebreid en werd in het eerste 

decennium van de 21e eeuw een van de groeikernen van de gemeente Oss.  

 

        

  

Gemeente Berkel-Enschot  

Volgens het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in Westelijk Noord-Brabant 

(1995) is het  voor de ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk om Berkel-Enschot samen te 

voegen met Tilburg. De verstedelijking van Tilburg zal de komende tijd in voornamelijk 

noordoostelijke richting plaatsvinden. Volgens het Uitwerkingsplan stadsregio Tilburg 

van de provincie is met deze samenvoeging in het centraal stedelijk gebied de zoekruimte 

voor woningbouwlocaties en bedrijventerreinen voldoende gewaarborgd om aan de 

ruimtelijke behoefte van Tilburg voor de komende tijd te voldoen. 

 

Per 1 januari 1997 werd de gemeente aan Tilburg toegevoegd. 
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Gemeente Spaubeek  

Ook in Spaubeek werd eind jaren 70/begin jaren 80  actie gevoerd. Onder meer met een groot 

spandoek werd de wens om het dorp landelijk te houden kracht bijgezet. Dit was een van de 

vele acties begin 1981 vanuit de Spaubeekse gemeenschap om te voorkomen dat Spaubeek 

geen onderdeel zou worden van de gemeente Sittard-Geleen.  

Deze vele acties werden een groot succes. Immers per 1 januari 1982 leidde dit tot de nieuwe 

gemeente Beek.  

 
 

Gemeente Nieuwstadt  

In 1982 werd de woonkern Nieuwstadt en een gedeelte van het gebied rondom deze kern 

samengevoegd met de gemeenten Roosteren en Susteren. Deze laatste gemeente Susteren 

werd in 2003 samengevoegd met de gemeente Echt. 

 

 
 

Gemeente Kessel  

Kessel was een van de kleinste zelfstandige gemeenten van de provincie Limburg. De enige 

officiële kernen binnen de gemeente waren Kessel (rijks erkende historische kern) en het van 

oudsher bijbehorende Kessel-Eik. Ook de gehuchten Broek, Hout, Donk en Oyen behoorden 

tot de gemeente Kessel. Met de acties voor het zelfstandig blijven van de gemeente Kessel 

werd bereikt dat de voorgenomen herindeling per 1 januari 1990 niet doorging. Uiteindelijk 

bleek dit uitstel van executie te zijn. Per 1 januari 2010 is de gemeente opgeheven en 

opgegaan in de fusiegemeente Peel en Maas. 

 

                                 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kessel-Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_(Kessel)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hout_(Limburg)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Donk_(Kessel)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oyen_(Peel_en_Maas)
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Gemeente Maasbree 

Ook de gemeente Maasbree voerde actie tegen de voorgenomen herindeling per 1 januari 

1990. Ook deze gemeente is uiteindelijk per 1 januari 2010 opgeheven en onderdeel 

geworden van de gemeente Peel en Maas. 

 

 
 

Gemeente Tegelen  

Al sinds de jaren 50 heeft de gemeente Venlo doorlopend geprobeerd  het kleinere Tegelen te 

annexeren. Einde 20e eeuw werd Tegelen door Venlonaren ook wel Venlo-Zuid genoemd, tot 

ergernis van de inwoners van Tegelen.  In de tweede helft van de jaren 80 werd actie gevoerd 

tegen de voorgenomen herindeling van Noord Limburg per 1 januari 1990. Deze herindeling 

is niet doorgegaan. 

 

 
 

Zoals blijkt uit de bijgaande afdrukken bleef de gemeente Tegelen actie voeren tegen 

samenvoeging met Venlo. 
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Uiteindelijk werd Tegelen per 1 januari 2001  gemeentelijk samengevoegd met Belfeld en 

Venlo tot de nieuwe gemeente Venlo. Sindsdien wordt in Tegelen opgemerkt dat Belfeld 

nu Venlo-Zuid is, Tegelen het centrum en Venlo Genooi (verwijzend naar het meest 

noordelijke deel van Venlo). Tegenwoordig is de rivaliteit tussen de inwoners van Tegelen en 

Venlo echter sterk afgenomen, zeker nadat ook  de voormalige gemeente Arcen en Velden is 

gefuseerd met de gemeente Venlo. 

 

September 2022 

 

[Arie Wingelaar] 

 
De informatie in dit artikel is ontleend aan diverse artikelen op Wikipedia en diverse via internet beschikbare 

gemeentelijke documentatie. De afdrukken van diverse frankeerstempels zijn beschikbaar gesteld door  

Henk Smoor en Peter Janssen. 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belfeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genooi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arcen_en_Velden

