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Commissie van advies voor straatnaamgeving

B en W-advies
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Onderwerp

Straatnaamgeving

Samenvatting
De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft
in de vergadering van 10 september 2014 besloten om nieuwe
benamingen voor te stellen:
A. Voor de zijstraat van De Wadden, de naam Wieringenhof,
vanwege de ligging aan de rand van de Westergouweplas, aan het
begin van de verbindingsdijk met de eilanden, passend binnen de
buurtnaam De Eilanden.
Zoals op tekening in groen met letter A is aangegeven.
B. Voor de ventweg evenwijdig aan de Burgemeester van
Dijkesingel, deze benaming ook te laten gelden voor de ventweg.
Zoals op tekening in blauwe arcering met letter B is aangegeven.
C. In de Tuinenbuurt worden voor de zes openbare ruimten de
volgende benamingen voorgesteld:
1. Warande, een besloten jachtterrein van voorname families.
Zoals op tekening in roze met letter C is aangegeven.
2. Orangerie, een tuin met dure exotische bomen.
Zoals op tekening in rood met letter D is aangegeven.
3. Hortus, een tuin voor studie van uitheemse gewassen.
Zoals op tekening in geel met letter E is aangegeven.
4. Rosarium, een siertuin beplant met voornamelijk rozen.
Zoals op tekening in oranje met letter F is aangegeven.
5. Plantage, een uitgestrekt terrein voor teelt van gewassen in
monocultuur.
Zoals op tekening in groen met letter G is aangegeven.
6. Dwarstocht, vanwege de ligging ten opzichte van de
oorspronkelijke ontginningstochten in de Zuidplaspolder.
Zoals op tekening in blauw met letter H is aangegeven.
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Advies
In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor
naamgeving openbare ruimte van 9 september 2014 zijnde:
Het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:
A. Wieringenhof,
B. Burgemeester van Dijkesingel,
C-1 Warande,
C-20rangerie,
C-3 Hortus,
C-4 Rosarium,
C-5 Plantage,
C-6 Dwarstocht,

Besluit

De Tuinenbuuÿ
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besluit naamgeving
openbare ruimte
wet BAG

Divnummerg05630

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:
Wieringenhof,
Burgemeester van Dijkesingel,
Warande,
Orangerie,
Hortus,
Rosarium,
Plantage,
Dwarstocht
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