Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op
donderdag 8 februari 2018 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
__________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Ine Berg, Dick Gelderblom, Rihilda Keizer, Herman
Kriek, Ser Louis, Hans van der Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris).
Voorts is aanwezig in verband met agendapunt 6 de projectleider van Harga Harm van der Meer.
1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen.
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Harm van der Meer, die aanwezig is in verband met agendapunt 6. Ook wordt Rihilda Keizer welkom
geheten, die enige tijd de vergadering niet heeft kunnen bijwonen. Aan haar wordt alsnog het boek
‘Over straatnamen met name’ van René Dings overhandigd.
De agenda wordt als volgt gewijzigd: aangezien de steeg nog niet volledig is opgeleverd, vervalt het
onderwerp ‘Weeshuissteeg’ onder punt 7. In plaats daarvan wordt geagendeerd: ‘Naamloos fietspad in
de Kastelenbuurt’. Agendapunt 6 wordt als eerste behandeld.
6. Harga-midden.
Op de vorige vergadering is dit punt aangehouden, aangezien niet duidelijk was wat het exacte verloop
van de straten is en hoeveel namen er nodig zijn. Harm van der Meer schept duidelijkheid. Na ampele
bestudering van de plattegrond en van de loop van de straten blijkt dat er negen namen nodig zijn.
Voorts wordt er op gewezen dat de straat in het verlengde van de Olympiaweg die loopt tot aan het
Trimpad en die ook Olympiaweg heet, van een andere naam moet worden voorzien, hoewel er daar
geen adressen worden gevestigd. Tenslotte wordt de vraag gesteld of dat gedeelte van de Sportlaan dat
een wandelpad wordt, hernoemd moet worden. Vooralsnog wordt besloten deze naam ongewijzigd te
laten.
De voorzitter doet het voorstel aan de hand van de bestaande groslijst, zoals die in 2016 is vastgesteld,
een keuze te maken en deze namen via de e-mail aan de leden voor te leggen. Er hoeft dan geen aparte
vergadering te worden belegd. De vergadering gaat hiermede akkoord. Nadat hij door de voorzitter is
bedankt voor zijn aanwezigheid, verlaat Harm van de Meer de vergadering.
2. Vaststelling van de notulen van 7 december 2017.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken.
Behalve de gebruikelijke BAG-mutaties zijn er geen ingekomen stukken.
4. Uitgebrachte adviezen.
In de collegevergadering van 16 januari ll. zijn de namen voor de tweede fase van de Wetenschappersbuurt vastgesteld. Hiervan is ook mededeling gedaan in de digitale en analoge pers.
5. Overleg portefeuillehouder.
Met de burgemeester is gesproken over het plantsoen in het Oranjekwartier. Dit komt onder
agendapunt 8 aan de orde.
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7. Naamloos fietspad.
Leon Verzijden licht de situatie ter plaatse toe: in de Kastelenbuurt ligt langs de Muiderslotstraat een
tot op heden naamloos fietspad. Besloten wordt het college voor te stellen dit pad ‘Muiderslotpad’ te
noemen.
8. Plantsoen Oranjeburg.
De door ons in de vorige vergadering genoemde namen zullen aan de bewoners worden voorgelegd.
Nadat door hen een voorkeur is uitgesproken, zullen wij het college adviseren. Enige discussie
ontstaat nog over de vraag wat de juiste naam is: ‘Johan Friso’ of ‘Johan Willem Friso’.
9. Pro-memorielijst.
Het fietspad langs de Nieuwpoortweg kan inmiddels van een naam worden voorzien. Besloten wordt
het college voor te stellen dit pad ‘Nieuwpoortpad’ te noemen. De naam kan derhalve van de lijst
worden geschrapt.
Ook het nog naamloze pad over het recreatiepark, waarvoor we oorspronkelijk de naam ‘Voetbalpad’
hadden gereserveerd, kan van een naam worden voorzien. Na enige gedachtenwisseling wordt
besloten het college voor te stellen dit pad te noemen ‘Bovenlangs’. Ook dit punt kan dan van de lijst
worden geschrapt.
10. Rondvraag, volgende vergaderdatum.
Dick Gelderblom stelt een vraag over de loop van de Johannes Verhulststraat zoals die aansluit op de
Vivaldilaan. Hij kan zich niet herinneren dat deze naam in onze vergadering aan de orde is gekomen.
Het blijkt dat deze naam al in 1965 is vastgesteld zoals voorkomend op een groslijst. In 2011 is deze
naam door het college vastgesteld voor een bij nader inzien niet gerealiseerde straat. Toen in 2016 de
situatie ontstond dat bij de nieuwbouw van een appartementengebouw deze niet aan de Vivaldilaan
kon worden genummerd, is het college het voorstel gedaan voor het betreffende gedeelte de naam
Johannes Verhulststraat te gebruiken. Omdat de naam reeds door de commissie was vastgesteld, is dit
niet verder in onze vergadering behandeld. Door het college van B&W is de naam vervolgens op 23
augustus 2016 vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het collegebesluit van 2011. Dit is in onze
vergadering van 22 december 2016 medegedeeld.
Rihilda Keizer zal een overzicht leveren van in de nabije of verdere toekomst te verwachten
stedenbouwkundige projecten.
Als volgende vergaderdatum wordt 26 april afgesproken om 14.00 uur, onder het voorbehoud van
agendapunten.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 15.25 uur gesloten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2018.
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