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Commissie van advies voor straatnaamgeving

B en W-advies

(mandaat)

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 30 juni 2014 besloten
om nieuwe benamingen voor te stellen:
Voor de openbare ruimte op het eerste eiland worden o.a.
benamingen van de Waddeneilanden voorgesteld:
1. IJsseloogwal, naar de benaming van een kunstmatig eiland met
een rond slibdepot in het Ketelmeer. Het depot komt overeen met
de ronde vijver in het eerste eiland, die een archeologische
vindplaats markeert. De toevoeging -wal is" voor de verdedigende
werking bij hoog water. Zoals op tekening in blauw is aangegeven.
2. Schoklandplantsoen, naar de benaming van het voormalige
Zuiderzee eiland. Zoals op tekening in groen is aangegeven.
3.Texellaan: naar het grootste Waddeneiland.
Zoals op tekening in geel is aangegeven.
4. Terschellinglaan. Zoals op tekening in oranje is aangegeven.
5. Vlielandstraat. Zoals op tekening in roze is aangegeven.
6. Amelandstraat. Zoals op tekening in blauw is aangegeven.
Allen naar de overige Waddeneilanden.
7. Vliehorst, voor de parkeerhof, vanwege de ligging tussen
Vlieland en Texel.
Zoals op tekening in oranje arcering is aangegeven.
8. Richel, voor de parkeerhof, vanwege de ligging tussen Vlieland
en Terschelling.
Zoals op tekening in gele arcering is aangegeven.
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Advies
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. IJsseloogwal,
2. Schoklandplantsoen,
3.Texellaan,
4.Terschellinglaan,
5. Vlielandstraat,
6. Amelandstraat,
7. Vliehorst,
8. Richel.
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openbare ruimte
wet BAG

Divnummer895651

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:
IJsseloogwal,
Schoklandplantsoen,
Texellaan,
Terschellinglaan,
Vlielandstraat,
Amelandstraat,
Vliehorst,
Richel.

Aldus besloten Gouda,    Ò ,3 JUL 2014

Burgemeester en wethouders, voornoemd
Namens dezen,_  .

De
aker.

gemeente
gouda

Iÿ        MIX
Papier van

verantwoorde herkomst
FSC   FSCÿ C018958


