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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 de benaming
Wiardi Beckmanstraat in te trekken en de naam te reserveren voor
openbare ruimte ter plaatse van de nieuwbouw.
In het nieuwbouwplan komt een nieuwe openbare ruimte tussen de
Verzetslaan en de Teldersstraat. Voorgesteld wordt om deze
openbare ruimte te benoemen Wiardi Beckmanhof.

De naamgeving kan op deze wijze terugkeren in het gebied en de
infrastuctuur bestaat uit een tweetal parkeerhoven en een
plantsoen.
Zoals op tekening is aangegeven.
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In te stemmen met het besluit van de commissie van advies voor
naamgeving openbare ruimte van 17 december 2014 zijnde:
Het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte:

Wiardi Beckmanhof
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POLITDEKEURMERK VEILIG WONEN CPKVW).
- E[C K1 : Hat achterpad voorzien van verlichting conform als I<1, Do verlichting dient .ÿchemergeschokeld te zijn. Verlichting mag worden
gecomblneerd met de verlichting van de buitenberglngen,
- EIs O1: Openbare verlrchlrng aanbrengen ter plaaÿse van de openbare weg, parkeerplaatsen, Iÿelspaden en voetpaden volgens e]s 01,
Deze els ls geen ondardeol van hot catl(I¢aat Volllg Wooncomplex l Volllgo Woning.
- Eis O2: Parkeerplaatsen en blnnenterreln voorzien van verlichting comform eb O1,
- Eis O2: Overdekte garkeerplaatsen voorzien van verlichIIng met gemiddeld 20 lux (Era}. Ra-waarde 70 gemeten op het wegdek
- Eis 04'. De puden op het blnnenÿerre[n voorzien van verlichting conform als OI met een Ra-waarde 70,
L en o,go
Ub. mag niet werden gohlnderd door openbaar groen.
De vorllchtlng
- De bomen In het plan mogen geen z[cbtbelemmerende obstakels vormen voor het zicht vanuit do woningen op de 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 benaming van de openbare ruimte:

Wiardi Beckmanhof
Aldus besloten Gouda, 10 augustus 2015
Burgemeester en wethouders, voornoemd
Namens dezen,
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