dienst

ro

telefoon

0182-588310

div-nummer

895582

afdeling

bor

B en W-advies

steller M.H. Peters
portefeuille

M. Schoenmaker

(mandaat)

medeadviseurs

Commissie van advies voor straatnaamgeving
Onderwerp

Straatnaamgeving
Samenvatting

De commissie van advies voor straatnaamgeving heeft na een
presentatie van de werkgroep Westergouwe, inzake de wijzigingen

in het plan, in de vergaderingen van 5 juni en 30juni 2014 besloten
om nieuwe benamingen voor te stellen:
1. Voor de verbindingsweg vanaf de Burgemeester van Dijkesingel
naar de twee eilanden, de naam De Wadden, passend binnen de
buurtnaam De Eilanden.
Zoals op tekening in oranje met cijfer 1 is aangegeven.
2. De doorgaande weg gaat als fiets-voetverbinding verder, over het
eerste eiland, aansluitend op de Oost Ringdijk.
Hiervoor wordt de naam Waddenpad voorgesteld.
Zoals op tekening in blauw met cijfer 2 is aangegeven.
3. Voor het kunstwerk in deze fiets-voetverbinding over de
Westergouweplas wordt de naam Waddenbrug voorgesteld.
Zoals op tekening met cijfer 3 is aangegeven.
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In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor

straatnaamgeving van 30 juni 2014 zijnde:
Het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:
1. De Wadden,
2. Waddenpad,
3. Waddenbrug.
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besluit naamgeving
openbare ruimte
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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 vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:
De Wadden,
Waddenpad,
Waddenbrug.
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