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Notulen van de vergadering van de adviescommissie inzake straatnaamgeving, gehouden op donderdag 
21 juni 2007 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________

Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Joop van Opstal en Jef Jansen (secretaris).  

Afwezig met kennisgeving zijn: Dick Gelderblom, Paul Persoon.

1. Opening.
Om 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom Berichten van 
verhindering zijn ontvangen van Dick Gelderblom en Paul Persoon.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Naar aanleiding van de adressen van 
kamerverhuurbedrijven, stelt Joop van Opstal een vraag over de nummering daarvan. Ben Abbink geeft 
hierover uitleg.

3. Vaststelling notulen 29 maart l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.

4. Overleg portefeuillehouder.
Op 4 juni l.l. heeft de voorzitter overleg gehad met de portefeuillehouder, waarbij de navolgende punten 
aan de orde zijn geweest: vervanging afvaardiging politie, illegaal straatnaambord in De Velden, 
straatnaamgeving Over het Water, idem voor de nieuwbouw bij het Rozemarijnveld en tenslotte de 
nieuwe verordening voor de naamgeving en het instellingsbesluit voor de commissie. Deze zaken zullen 
onder de betreffende agendapunten worden besproken.

5. Uitgebrachte adviezen.
zijn er niet.

6. Straatnaamgeving Over het Water.
In het overleg met de portefeuillehouder is er afgesproken dat het voor- of achtervoegsel "water" blijft, 
maar dat de straatnamen uit één woord zullen bestaan in plaats van, zoals op de vorige vergadering 
voorgesteld, uit meerdere woorden (Aan het, Achter het etc.). De mogelijkheid om beide bouwgedeelten 
qua naamgeving van elkaar te onderscheiden in voor- en achtervoegsels wordt door Ben Abbink 
genoemd. Om eenheid in de naamgeving te bewaren, wordt er echter voor één optie gekozen, niet voor 
beide. Voor het eerste bouwgedeelte worden de navolgende namen voorgesteld: Parkwater,  Sluiswater, 
Bronwater, Duinwater, Binnenwater, Vaarwater, Viswater, Welwater, Zwanenwater en Zoetwater, 
terwijl voor het fietspad de naam Overwater wordt gereserveerd. In overleg met de voorzitter zal Ben 
Abbink een tekening maken met de hier voorgestelde namen. Hierna kan het advies bij B & W worden 
ingediend. 

7. Rozemarijnveld / Timjanveld.
Met het door de voorzitter gedane voorstel de nieuwe bebouwing bij het Rozemarijnveld de naam 
Timjanveld te geven ging de portefeuillehouder akkoord. Ook de commissie kan zich in de naamgeving 
vinden. Timjan is de Zweedse naam voor tijm. Het straatje ligt nog net in de Velden en grenst aan de 
wijk Sveaparken. In de naamgeving wordt de overgang van  de wijk De Velden naar Sveaparken tot 
uitdrukking gebracht. Het voorstel zal door de secretaris bij het college van B & W worden ingediend.

8. Benoeming nieuw lid.
Hoewel de portefeuillehouder de benoeming van een afgevaardigde van de politie met de districtschef 
heeft besproken, is hier tot op heden geen vervolg op geweest. Zij zal dit nogmaals met de politie 
opnemen.Overigens blijft Dick Gelderblom, tot op heden afgevaardigde van de politie, op persoonlijke 
titel lid van de commissie.



2

9. Herziening verordening en instellingsbesluit.
De vaststelling van de verordening door de raad zal waarschijnlijk na de zomervakantie geschieden. 
Vervolgens kan ook het instellingsbesluit worden vastgesteld door het college van B & W.

10. Nog niet vastgestelde straatnamen.
Zoals in de vorige vergadering is afgesproken, is contact opgenomen met Johan Deijl van de afdeling 
BMO over de officiële vaststelling van nog nooit vastgestelde straatnamen. Het blijkt dat het bedrijf 
Oranjewoud met een inventarisatie bezig is. Wij dienen dit onderzoek dus af te wachten, eerst waarna 
een voorstel aan B & W kan worden gedaan. 
Wat de reeds vervallen straatnamen betreft is ooit afgesproken deze namen te verzamelen in plaats van 
voor elke naam een afzonderlijk voorstel in te dienen. Joop van Opstal doet echter het voorstel vervallen 
namen reeds nu te doen intrekken omdat er eerst daarna een nieuwe postcode kan worden uitgegeven. 
Afgesproken wordt de vervallen namen te inventariseren om zo snel mogelijk daarna een 
intrekkingvoorstel te doen.

11. Pro-memorielijst.
De lijst blijft ongewijzigd.

12. Rondvraag, volgende vergaderdatum.
Tijdens het overleg met de portefeuillehouder is ook het illegale straatnaambordje in De Velden aan de 
orde geweest. Op 17 juli aanstaande hebben B & W een wijkbezoek aan De Velden. Afgesproken wordt 
dat er vóór dat bezoek een gesprek met de weduwe van de naamgever van het illegale bordje zal 
plaatsvinden, waarbij er op zal worden gewezen dat zij het verzoek kan indienen om deze straatnaam 
officieel te maken. [Als datum voor het gesprek wordt na afloop van de vergadering 28 juni 
afgesproken.]
Er wordt op gewezen dat bij Café De Unie aan de Lange Haven hoek Gerrit Verboonstraat ook een 
illegaal straatnaambordje is aangebracht met de naam Unieplein. Dit blijkt echter een (donker-)groen 
bordje te zijn, de toegestane kleur voor niet officiële bordjes. De café-eigenaar ( die nu nog geadresseerd 
is aan de Gerrit Verboonstraat) zal er op worden gewezen dat ook hij een verzoek kan doen om de naam 
officieel te doen vaststellen. De gemeente stelt zich echter niet aansprakelijk voor de kosten van de 
wijziging van de tenaamstelling etc. In dit verband wordt overigens ook nog de naam Poëzieplein
genoemd, een eveneens niet officiële straatnaam bij de Korenbeurs. 
Namens Dick Gelderblom wordt er op gewezen dat op de website van de projectontwikkelaar Vorm-
Bouw wordt vermeld dat de naam Gat van Bolmers officieel is gewijzigd in de naam Kloosterpad. Dit 
betreft echter de projectnaam, zodat de mededeling voor kennisgeving wordt aangenomen.
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 27 september a.s. afgesproken om 14.00 uur. 

De vergadering wordt om 12.15 uur gesloten.

de voorzitter, de secretaris,  


