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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 benaming van de openbare ruimte:
Vliehors,
Anne Frankplantsoen,
Veenweidepad,
Veenweidetunnel

B: tot het intrekken van de benaming van de openbare ruimte:
Wiardi Beckmanstraat
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De burgemeester,
Dr. M. Schobnmaker.
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Commissie van advies voor straatnaamgeving
Onderwerp

Straatnaamgeving
Samenvatting

De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft
in de vergadering van 17 december 2014 besloten om nieuwe
benamingen voor te stellen:
A. Naar aanleiding van een melding betreffende de incorrecte

schrijfwijze van de benaming Vliehorst, deze te wijzigen in Vliehors
zonder de T.
B. Voor het aan te leggen plantsoen, ter plaatse van de afgebroken

flat aan de Wiardi Beckmanstraat de benaming
Anne Frankplantsoen, dit op voordracht van Wijkteam Gouda Oost
en Werkgroep Wijkontwikkeling en verwijzend naar de in het gebied

Mandaatbesluit

afgebroken Anne Frankschool.
Zoals op tekening is aangegeven.

Datum ÿ, j=,,,.,,ÿ,, --,-, ,.-,

De benaming Wiardi Beckmanstraat wordt ingetrokken en zal in
reserve worden gehouden als benaming voor openbare ruimte ter
plaatse van de nieuwbouw.
C. Voor de nieuwe fietsverbinding met tunnel tussen de
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Gouderakseijk en de Gouderakse Tiendweg de benamingen
Veenweidepad en Veenweidetunnel, verwijzend naar de

verbinding vanuit de stad gezien naar het open veenweidegebied
van de Krimpenerwaard.
Zoals op tekening is aangegeven.
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Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)
Geen
Advies

In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor

naamgeving openbare ruimte van 17 december 2014 zijnde:
Het wijzigen van de benaming van de openbare ruimte:

A. Vliehorst in Vliehors
Het vaststellen van de benamingen van de openbare ruimte:
B. Anne Frankplantsoen,
C. Veenweidepad en Veenweidetunnel.
Het intrekken van de benamingen van de openbare ruimte:
B. Wiardi Beckmanstraat
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Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
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