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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 tweede eiland worden o.a.
benamingen van de kleine Waddeneilanden en zandplaten in de
Waddenzee voorgesteld.
1. Zuiderduintjes, naar de benaming van de meest oostelijk
gelegen zandplaat. Zoals op tekening in rood is aangegeven.
2. Rottumerplaat. Zoals op tekening in oranje is aangegeven.
3.Simonszand, naar de zandplaat tussen Rottum en
Schiermonnikoog. Zoals op tekening in blauw is aangegeven.
4. Schiermonnikoogstraat.
Zoals op tekening in roze is aangegeven.
5. Engelmansplaat. Zoals op tekening in groen is aangegeven.
6. Noorderhaaks. Zoals op tekening in geel is aangegeven.
7. Griend. Zoals op tekening in oranje is aangegeven.

Mandaatbesluit
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Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)
Geen

Paraÿ

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. Zuiderduintjes,
2. Rottumerplaat,
3. Simonszand,
4. Schiermonnikoogstraat,
5. Engelmansplaat,
6. Noorderhaaks,
7. Griend

Besluit
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De Wadden
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besluit naamgeving
openbare ruimte
wet BA G

Divnummer895657

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 benaming van de openbare ruimte:
Zuiderduintjes,
Rottumerplaat,
Simonszand,
Schiermonnikoogstraat,
Engelmansplaat,
Noorderhaaks,
Griend

Aldus besloten Gouda,   3 '3 JUL 201/,

Burgemeester en wethouders, voornoemd
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