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Commissie van advies voor straatnaamgeving
Onderwerp

Straatnaamgeving
Samenvatting

De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft
in de vergadering van 27 juni 2018 besloten om twee nieuwe
benamingen voor te stellen op het voormalige DONK eiland.
De Politie Midden Holland heeft, om in het kader van orde en
veiligheid te kunnen verbaliseren, een aanvraag gedaan om de
loswal en het voetpad te voorzien van naamgeving. Na de
werkzaamheden voor de verbreding van de Julianasluis en de
aanleg van de weg naar de Gouderaksebrug is er nieuwe
infrastructuur ontstaan.
A: De toegangsweg vanaf de Kanaaldijk en de loswal langs de
Voorhaven de benaming
Voorhavenwal, vanwege de ligging ter plaatse.
Zoals in rood aangegeven op de tekening
B: Het voetpad vanaf de Rotterdamseweg in zuidelijke richting langs
de Voorhaven, in oostelijke richting langs de Hollandsche IJssel en
in noordelijke richting langs het Stroomkanaal aansluitend op de
Rotterdamseweg de benaming
Driestromenpad, vanwege zijn ligging langs drie waterlopen.
Zoals in blauw aangegeven op de tekening
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In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor
naamgeving openbare ruimte van 27 juni 2018 zijnde:
Het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:
A: Voorhavenwal
B: Driestromenpad
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Burgemeester en wethouders van Gouda
Gelet op
- artikel 108 van de Gemeentewet;
- de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012, vastgesteld door de
gemeenteraad op 27 juni 2012;
- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt
opgedragen openbare ruimten vast te stellen;
- het geldende Mandatenbesluit;
- het advies van de commissie naamgeving openbare ruimte.

besluiten:
1:

tot het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte, zoals op tekening is
aangegeven:
A:
Voorhavenwal
B:
Driestromenpad

Aldus besloten Gouda, 21 augustus 2018
Burgemeester en wethouders,
voornoemd
Namens dezen,

De burgemeester,
Dr. M. Schoenmaker.
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