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A. In Westergouwe zijn bij besluit 639343 en 639344 van 16 september
2010 benamingen vastgesteld voor de buurt De Vesting en de openbare
ruimten in de buurt. Door een wijziging van de bouwkundige en
architectonische visie passen de vastgestelde benamingen niet meer
binnen de nieuwe opzet van deze buurt.
De commissie van advies voor straatnaamgeving heeft na een uitvoerige
presentatie van de werkgroep Westergouwe besloten om voor te stellen:
de buurtnaam De Vesting te wijzigen in De Eilanden.
B. In het verlengde van deze naamswijziging wordt voorgesteld de
benamingen van de reeds vastgestelde namen van de openbare ruimten in
de buurt in te trekken en in een later stadium opnieuw te benoemen. De
commissie stelt voor de volgende benamingen in te trekken:
Stellingweg, Vestingweg, Noordwal, Zuidwal, Tournooiveld, Lunette,
Bastion, Ravelijn, Oost Traverse en West Traverse.
C. De Magdalenapoort, de onderdoorgang in het Kazernegebouw tussen
de Agnietenstraat en de Kazernestraat, is na de afsluiting door nieuwbouw
van de Kleiwegpassage niet meer in gebruik als doorgaande route tussen
het winkelgebied van de Nieuwe Markt en de Kleiweg. De poort is volledig
afgesloten en in gebruik bij de aangrenzende winkels.
De commissie stelt voor om de benaming Magdalenapoort in te trekken.

financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)
Niet van toepassing.
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In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor
straatnaamgeving van 5 juni 2014 zijnde:
A.  Het hernoemen van de openbare ruimte:

De Vesting wordt De Eilanden.
, B: Het intrekken van de benaming van de openbare ruimten:

Stellingweg, Vestingweg, Noordwal, Zuidwal, Tournooiveld,
Lunette, Bastion, Ravelijn, Oost Traverse en West Traverse.

C: Het intrekken van de benaming van de openbare ruimte
Magdalenapoort
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Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op
artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin gemeenten onder

andere wordt opgedragen openbare ruimten vast te stellen en te benoemen;
de Verordening naamgeving en nummering adressen Gouda 2012, vastgesteld door de

gemeenteraad op 27 juni 2012;
het Mandatenbesluit 2012 (na eerste wijziging);
het advies van de commissie naamgeving openbare ruimte.

besluiten:

A:  tot het hernoemen van de openbare ruimte:
De Vesting wordt De Eilanden.

B:  tot het intrekken van de benamingen van de openbare ruimten:
Stellingweg, Vestingweg, Noordwal, Zuidwal, Tournooiveld, Lunette, Bastion,
Ravelijn, Oost Traverse, West Traverse.

C:  tot het intrekken van de benaming van de openbare ruimte:
Magdalenapoort
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