Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 20
december 2001 in het de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn mevrouw Margreet Schotman en de heren Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink,
Aart de Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn Dick Gelderblom en Sjaak Rorijs.
1. Opening en mededelingen
Om circa 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Meegedeeld
wordt dat Dick Gelderblom afwezig is wegens ziekte en Sjaak Rorijs wegens de jaarlijkse topdrukte bij
de PTT.
Vernomen is dat Anke Bodewes een officieel bezwaarschrift heeft ingediend bij de Bezwaar- en
Beroepschriftencommissie tegen de naamgeving “Rustenburg”, nadat zij zich eerder, mede namens de
bewoners, in een brief aan het college van B & W tegen deze naamgeving heeft uitgesproken. Voorts is
er door de heer J. Peppelaar een klacht ingediend bij B & W in verband met de naar zijn idee te late
naamgeving van de gebieden Sveaborg en Sveadal. Nader bericht over beide zaken zal worden
afgewacht.
2. Vaststelling notulen 27 september l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen is een brief van de woningcartotheek met nieuwe of gewijzigde adressen. Dit stuk wordt
voor kennisgeving aangenomen.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen
Het advies betreffende het Octave De Coninckpad is in de raadsvergadering van 10 december l.l.
vastgesteld. Aan Victor Deconinck, zoon van de kunstenaar, is hiervan kennisgeving gedaan.
6. Sveaparken
Voor de deelgebieden Sveadal en Sveaborg worden na enige discussie de navolgende namen uit de
bestaande groslijsten gekozen: voor het deelgebied Sveadal de naam Hammerdal voor de ontsluitingsweg en voorts de namen Betedal, Fjelddal, Fjorddal, Skogdal en Tundradal. Voor het gebied Borg
wordt gekozen voor de namen Malmö voor het voorzieningeneiland, Abbaborg voor het centrale plein
en, gezien de ingewikkelde loop, voor de naam Olof Palmeborg voor de overige straten, waarvan in
verband met de vindbaarheid, de nummering op verschillende plekken zal worden aangegeven. Met de
portefeuillehouder zal dit worden opgenomen, waarna het raadsvoorstel kan worden ingediend
7. Pro-memorielijst
Sveadal en Sveaborg worden van de lijst geschrapt. Gevraagd wordt wat de exacte voornaam van
Sanders is, namelijk Piet of Pieter. De secretaris zal dit nagaan (het blijkt te zijn: Pieter).
Wat het Land van Belofte betreft heeft de rechter alle partijen tot 15 januari de gelegenheid gegeven om
feiten aan te leveren. Vervolgens zal er op 28 januari een zitting zijn, waarna ongeveer zes weken later
een uitspraak volgt. De kans dat de bouwvergunning wordt vernietigd bedraagt rond de 50 procent.
Wat de Laan van Spieringshoek betreft valt mee te delen dat op 21 januari een voorbereidingsbesluit
wordt genomen.
8. Rondvraag
Ben Abbink vraagt naar de situatie aan de Parkweg-oost, waar ze nu aan het heien zijn. De vraag is of er
een naam voor het pad langs de ’s-Gravelandseplas is vastgesteld en zo ja welke. De secretaris zal dit

nagaan (het blijkt dat dit pad geen naam heeft).
9. Volgende vergadering
Als datum voor de volgende vergadering wordt 21 maart 2002 afgesproken om 14.00 uur.
De vergadering wordt om 15.00 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

