Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op
donderdag 7 december 2017 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
__________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Ser Louis, Hans van der Sloot, Leon
Verzijden en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer, Herman Kriek en Peter Thomsett . Zonder
kennisgeving is afwezig Ine Berg.
1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen.
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld. Gememoreerd wordt dat Dick Gelderblom deze maand precies vijfentwintig
jaar lid van de commissie is.
2. Vaststelling van de notulen van 20 april 2017.
Zowel bij de aan- als bij de afwezigen is Hans van der Sloot vermeld. Hij was die dag afwezig. De
datum van de vaststelling van de notulen wordt veranderd in 7 december 2017. Met inachtneming van
deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van het onder punt 7 vermelde, deelt Leon Verzijden mee dat er geen fietstunnels zijn
die voor vernoeming in aanmerking komen. Zoals alle kunstwerken zijn zij voorzien van een nummer,
hetgeen voldoende is.
Naar aanleiding van punt 8A wordt gemeld dat het betreffende agendapunt naar tevredenheid is
afgehandeld.
Naar aanleiding van het vermelde onder agendapunt 9 wordt gemeld dat het betreffende
straatnaambordje in overleg met de bewoners zal worden aangebracht.
3. Ingekomen stukken.
Behalve de gebruikelijke BAG-mutaties zijn er geen ingekomen stukken.
4. Uitgebrachte adviezen.
In de collegevergadering van 25 april ll. zijn de navolgende namen vastgesteld:
 paden Prinses Beatrixpark;
 Polderdwarspad;
 Parallelpad;
 Jacob Quartelbrug.
In de collegevergadering van 15 augustus zijn vastgesteld de namen:
 Cricketweg;
 Cricketpad en
 Handbalpad.
De door ons voorgestelde naam ‘Voetbalpad’ is vooralsnog niet vastgesteld. Dit zal verder worden
behandeld onder punt 9.
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5. Overleg portefeuillehouder.
Afgezien dan over de onderwerpen die op de agenda voorkomen, is er geen overleg geweest.
6. Wetenschappersbuurt fasen B–D.
Naar aanleiding van de door de projectleider ingediende tekening met voorgestelde namen, wordt na
ampele bespreking het volgende besloten: de voorgestelde naam ‘Dr Zamenhofpad’ in plaats van de
‘Dr Zamenhofstraat’ wordt overgenomen, voor zover het het gedeelte betreft aan de geplande
nieuwbouw. De naam Dr Zamenhofstraat blijft echter bestaan voor dat gedeelte waar de bestaande
bebouwing gehandhaafd blijft. Ook het voorstel de straat achter deze nieuwbouw ‘Professor
Keesomstraat’ te noemen wordt overgenomen. Deze naam zal voor de huidige locatie moeten worden
ingetrokken. Hoewel er daar geen adressen zijn, is er toch een naam nodig omdat in deze straat de
huizen aan het Dr Zamenhofpad zullen worden bevoorraad.
Met het voorstel de nieuwbouw aan de oostzijde van het gebiedje ‘Professor Keesompad’ te noemen,
gaat de vergadering niet akkoord. In plaats daarvan wordt de naam ‘Jan Leeghwaterpad’ voorgesteld.
De naam ’Jan Leeghwaterstraat’ zal dan moeten worden ingetrokken.
De Buys Ballotsingel zal worden doorgetrokken naar de Cornelis Drebbelstraat, welke laatste naam
zal moeten worden ingetrokken. Ook wordt besloten het college voor te stellen het pleintje achter de
nieuwbouw aan te noemen ‘Buys Ballothof’.
De secretaris zal een tekening van dit plan laten maken, waarna de adviesnota kan worden ingediend.
7. Harga-midden.
Van de projectleider hebben wij inmiddels tekeningen ontvangen van het betreffende gebied. Na
ampele bestudering daarvan, blijkt dat het niet duidelijk is hoe de straten precies lopen en hoeveel
straatnamen er nodig zijn. We zouden dus een betere kaart moeten hebben van het betreffende gebied.
Om deze reden wordt besloten dit punt aan te houden en op de volgende vergadering de projectleider
uit te nodigen.
8. Plantsoen Oranjeburgh.
Op initiatief van het Team Projecten zijn de bewoners van ‘Oranjeburgh’ uitgenodigd om een naam te
bedenken voor het plantsoen in het betreffende gebied. De voorzitter heeft Projecten er echter op
gewezen dat er zonder de tussenkomst van onze commissie geen namen worden vastgesteld.
Vervolgens is ons gevraagd vijf namen te bedenken waaruit de bewoners kunnen kiezen en waaraan
het woord ‘plantsoen’ zal worden toegevoegd.
Na omvraag worden de navolgende namen genoemd: ‘Oranjeburgh’, ‘Johan (Willem) Friso’,
‘Nassau’, ‘Oranje’ en ‘Zuster’, deze laatste naam naar het nabij gelegen Zusterhuis.
Besloten wordt dit punt vooralsnog aan te houden.
9. Voetbalpad.
In afwijking van ons voorstel heeft de portefeuillehouder besloten het betreffende pad vooralsnog
naamloos te laten, om reden dat het niet in het sportpark maar in het recreatiepark is gelegen. Dit punt
wordt daarom op de pro-memorielijst geplaatst.
10. Bruggen Vogelbuurt.
Door de bewonersvereniging van de Vogelbuurt is het initiatief genomen een prijsvraag uit te
schrijven voor de naamgeving van bruggen in die buurt. Het betreft drie bruggen over het water langs
de Meeuwensingel. De vraag is nu of onze commissie dit initiatief moet ondersteunen zodat de namen
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officieel kunnen worden vastgesteld. Aangezien het nogal onbetekenende bruggetjes zijn, wordt
besloten dit initiatief niet te honoreren.
11. Pro-memorielijst.
Van de lijst wordt geschrapt: ‘Verspeekstraat’. Aan de lijst wordt toegevoegd: ‘Pad over het
recreatiepark Willem-Alexander’.
12. Wat verder ter tafel komt, rondvraag, volgende vergaderdatum.
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 8 februari 2018 vastgesteld. De projectleider van Harga
zal hierbij worden uitgenodigd.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 15.22 uur gesloten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2018.

de voorzitter,

de secretaris,
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