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burgemeester

Voorstel
Aan de openbare ruimte in het plangebied West Aletalaan fase 4 te WestTerschelling de navolgende straatnamen toekennen:
Straat no 1. Op het bijvoegde kaartfragment : Maritiem
Straat no 2. Op het bijvoegde kaartfragment : Koopvaardij
Aan de openbare ruimte in het plangebied Campus te West-Terschelling de naam
“Burgemeester van Heusdenweg” toe te kennen.

Samenvatting
Ten behoeve van de nieuwbouwprojecten in het plangebied West Aletalaan fase 4
en de bouw van de Campus te West-Terschelling moeten nog
straatnaambesluiten worden genomen. Op grond van artikel 6 van de wet
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) stelt de raad de straatnamen vast.
Het college heeft besloten om voor straatnaamgeving in het plangebied West
Aletalaan fase 4, suggesties in te winnen bij de bevolking. Dat heeft een aantal
suggesties opgeleverd.
Uit deze suggesties stelt het college een tweetal namen voor die voor toekenning
in aanmerking komen.
Voor de uitweg ten behoeve van de nieuw te bouwen Campus stellen wij voor de
naam de aangelegen straat toe te kennen “Burgemeester van Heusdenweg” toe
te kennen.

Toelichting
Procedureel
Met het nemen van het raadsbesluit is enige haast geboden. Dat heeft er mee te
maken dat er in maart begonnen is met de ontwikkeling van het gebied.de eerste
woning. Het is duidelijk dat de nutsbedrijven voor de voorbereidingen bij het
leggen van de nutsvoorzieningen een straatnaam nodig hebben. In het stelsel van
de BAG is het noodzakelijk dat uw raad eerst een straatnaambesluit neemt. Dat is
het brondocument waarmee de BAG gevoed wordt.
Inhoudelijk
Het college heeft besloten om voor deze straatnaamgeving suggesties in te
winnen bij de bevolking. De oproep om suggesties aan te leveren is twee maal in
de Terschellinger geplaatst.
De oproep heeft een aantal suggesties opgeleverd. De suggesties zijn tegen het
licht gehouden van de richtlijnen van de VNG. Deze zijn bijzonder uitgebreid en
als goed praktijkvoorbeeld om tot een afweging te komen draagt VNG tevens de
bondige criteria van de gemeente Utrecht aan.

2

Daarbij worden een aantal richtlijnen gehanteerd. Het gaat dan onder meer om:
 kenbaarheid,
 systematiek,
 vindbaarheid,
 bereikbaarheid,
 maatschappelijke aanvaardbaarheid,
 uitspraak van straatnamen en
 uniciteit.
Mogelijke verwarring of vergissing met andere (bestaande) straatnamen kan
immers verregaande gevolgen hebben.
Straatnaamthema's kunnen betrekking hebben op personen (dichters, schrijvers,
politici enzovoorts) of op overige onderwerpen. Bij persoonsnamen moet het
uiteraard gaan om
personen van onbesproken gedrag. In het algemeen wordt de regel gehanteerd
om personen niet bij hun leven te vernoemen, met uitzondering van leden van de
koninklijke familie.
Na vaststelling van de (gewijzigde) openbare ruimten zal het college dan wel een
gemandateerd persoon in naam van het college bij het verlenen van een
omgevingsvergunningverlening een nummerbesluit nemen.

Historie
nvt

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
nvt

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
nvt

Communicatie/interactiviteit.
De bevolking is uitgenodigd om passende namen aan te dragen. De naamgeving
waartoe besloten wordt, wordt opgenomen in de basis administratie adressen en
gebouwen. De indieners van de gekozen naamgeving ontvangen een attentie van
het gemeentebestuur.
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