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Samenvatting
De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft 
in de vergadering van 25 september 2019 het volgende besloten:
A: Tot het intrekken van de benaming Molenpad, wegens het 
verkavelen en verkopen van dit pad gelegen achter de Wethouder 
Venteweg. Het pad is onttrokken aan de openbaarheid.
B: De benamingen Willem Idenburgpad en Nieuwenhuisenpad te 
handhaven in de nieuwbouwlocatie ter plaatse.
Zoals in geel en groen is aangegeven op de tekening 1.
C: Op het tweede eiland in Westergouwe worden bij Fase 3 de 
Engelsmanplaat en Noorderhaaks verlengd en dient een nieuwe 
openbare ruimte te worden benoemd: Brakzand, zijnde de 
benaming van een zandplaat in de Waddenzee tussen 
Schiermonnikoog en Lauwersoog.
Zoals in geel is aangegeven op de tekening 2

Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)
Geen

Advies
In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor 
naamgeving openbare ruimte van 25 september 2019 zijnde:
A: het intrekken van de benaming van de openbare ruimte: 
Molenpad
B: het handhaven van de benamingen van de openbare ruimte: 
Willem Idenburgpad en Nieuwenhuisenpad
C: het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte: 
Brakzand
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Bijlage tekening 1 bij besluit 3367
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besluit naamgeving 
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wet BAG
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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:
A: tot het intrekken van de benaming van de openbare ruimte:

Molenpad
B.: tot het handhaven van de benamingen van de openbare ruimte, zoals op tekening is 

aangegeven:
Willem Idenburgpad en Nieuwenhuisenpad

C: tot het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte, zoals op tekening is 
aangegeven:
Brakzand

Aldus besloten Gouda, 4 oktober 2019 
Burgemeester en wethouders, 
voornoemd 
Namens dezen,

De burgemeester, 
M. Salet.
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