Onderwerp:

Vergadering Commissie Naamgeving

Datum:

20-11-2017

Tijd:

15.00 – 16.00 uur

Ruimte:
Locatie:

Stadhuis, Fractiekamer 1
Hofplein 38 te Leeuwarden

Aanwezigen:

H. Deinum (voorzitter), M. Dekkinga (Stadsontwikkeling en -beheer), K. Struiksma (Stadsontwikkeling en -beheer), A. Feenstra (Communicatie),
K. Zandberg (HCL), M. Dekker (Stadsontwikkeling en -beheer), Dhr. A. Kleefstra (fractieassistent FNP), dhr. A. Idzerda (Dorpsbelang Goutum),
R. Koetje (Stadsontwikkeling en -beheer).

Afwezig:

(m.k.) : H. Faber (Projectbureau), dhr. H. Dijkstra, (z.k.): mevr. A. Zijlstra (Projectbureau), dhr. W. Brouwer (Projectbureau), mevr. M. Bijleveld;
Wijkpanel Vrijheidswijk; Wijkpanel De Zuidlanden.

Secretaris:

R. Koetje (Stadsontwikkeling en -beheer)

Agendapunten

Behandeling

1) Opening.

Wethouder Deinum opent deze vergadering van de
commissie naamgeving en heet de aanwezigen van harte
welkom.

2) Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3) Vaststellen verslag van 19-7-2017

Het verslag wordt onder dankzegging aan de
secretaris goedgekeurd.

Besluiten

Goedkeuring verslag d.d. 19-7-2017.

Actie

Agendapunten

Behandeling

Besluiten

Actie

4) Ingekomen stukken (zie lijst) en
mededelingen
28-8-2017 M.C.J. Wielenga

Suggesties naamgeving (3)
 Nieuwbouw ten zuiden van het huidige gebouw
Aldlânstate – zelfde Suggestie: Hora Ademaleane
 Vraag omtrent kans nieuwe straat plan
‘Tolhuizen’ – Benoeming zijn oom Gerben Ypma.
 Suggesties Middelsee: Naast de Friese
geleerden en uitvinders ook Friese musici,
kunstenaars en toneelspelers.
 Is er nog sprake van het Harmonieplein na de
bouw van de Pathé-bioscoop?
 Suggestie Taconishof voor nieuwbouwplannen op
de plaats van Zalencentrum Schaaf aan de
Breedstraat.

18-9-2017

23-10-2017

Mevr. L. Jacobi

Mevr. N. Mast-Heddema

Suggestie naamgeving (3)
Suggestie tot vernoemen van de onlangs overleden
Rients Gratama in de naamgeving van de openbare ruimte
te Leeuwarden.
Hij is nog maar kort geleden overleden, de VNG heeft de stelregel
dat personen buiten het Koninklijk huis beter pas na tien jaar
benoemd kunnen worden, vandaar dat zijn naam nog
niet benoemd kan worden.
De naam van Tetman de Vries wordt in verband hiermee
aangehaald. Deze naam staat al in de portefeuille.
Suggestie naamgeving (3)
Suggestie tot vernoemen van de onlangs overleden
Durk J. Heddema in de naamgeving van de
openbare ruimte te Leeuwarden.
Ook dhr. Heddema is nog maar net overleden. Hij heeft in het
verleden vele voorstellen aan de commissie naamgeving gedaan.
Echter heeft geen belangrijke rol in het openbare leven gespeeld
zoals de bovenstaande persoon.

Volgende vergadering
Staat al in de
Portefeuille.
Voor kennisgeving
aangenomen, al
andere thema’s.
Volgende vergadering
In portefeuille
Beantwoorden door
secretaris
In portefeuille

Beantwoorden door
secretaris

In portefeuille

Beantwoorden door
secretaris

Agendapunten
27-10-2017

Behandeling
Dhr. S. Smeding

Besluiten

Suggestie naamgeving (1)
Suggestie tot benoemen van een fietspad.
Heeft al een naam!!
Dit pad blijkt al benoemd te zijn – Hekkemiedepaad
tussen Wirdum en Wergea. Er staan geen straatnaamborden bij. De secretaris zal Wijkzaken opdracht geven tot
plaatsing van de borden.

Actie

Beantwoorden door
secretaris

Mededelingen:
Het straatbeloop van de volgende straten is
iets anders geworden:
Ampèrestraat
Volmaweg

Deze straten worden iets anders qua ligging, maar de
naam blijft gelijk.

N.v.t.

Geen

Lidmaatschap PostNL commissie naamgeving
beëindigd !!

Door reorganisatie bij PostNL is besloten tot beëindigen
lidmaatschap van PostNL bij de commissie naamgeving.
De PostNL heeft allang geen monopolypositie meer in
de postbezorging. En is tevens allang geen staatsbedrijf
meer.

Uit de commissie naamgeving

Aanpassing Instellingsbesluit

Agendapunten

Behandeling

5) Gebiedsnamen De Zuidlanden en
Middelsee {Bijlage 1}

Het wijkpanel zette in de vorige vergadering het
onderstaande uiteen:
‘Het wijkpanel De Zuidlanden plaatst kanttekeningen bij de
communicatie rondom Middelsee. In het bijzonder het
gebruik van de naam ‘De Zuidlanden’ in relatie tot dit
gebied.
 De naam ‘De Zuidlanden’ was aanvankelijk bedoeld als
werktitel voor het gehele gebied. Alleen de wijken/
buurtschappen binnen dit gebied krijgen officiële namen.
 In goed overleg met de gemeente hanteert ons wijkpanel
al sinds het begin de naam ‘Wijkpanel De Zuidlanden’.
Dit vanwege de wens van de gemeente om een wijkpanel
voor het hele gebied te hebben. De naam ‘De Zuidlanden’
wordt ook in diverse andere contexten in het bestaande
woongebied gebruikt. Het ziet er daarom naar uit dat de
naam ‘De Zuidlanden’ ook na het gereedkomen van het
project in het dagelijks gebruik zal blijven bestaan, ook
wanneer de scope van deze naam/dit gebied niet
officieel wordt vastgesteld.
 In 2015 is een afspraak gemaakt met toenmalig
wethouders Diks en Van der Molen, dat het woongebied
ten westen van de Overijsselselaan niet automatisch deel
uit zou maken van het werkgebied van Wijkpanel De
Zuidlanden. Dit omdat wij genoeg uitdagingen zien om in
het oostelijke gebied onze rol goed te kunnen vervullen
richting de diverse ‘buurtschappen’. Daarnaast zien we
bij bewoners van de meer ‘dorpse’ ‘buurtschappen’ een
behoefte om zaken als belangenbehartiging en
activiteiten zo dichtbij mogelijk te organiseren.
 Anno 2017 blijven wij op het standpunt dat het gebied
tussen Drachtsterweg en Overijsselselaan een eigen
‘dorps’ karakter heeft ten opzichte van het nieuwe
gebied Middelsee en dat het al genoeg uitdagingen van
een wijkpanel vraagt om dit diverse gebied goed te

Besluiten

Actie

Agendapunten

Behandeling

Besluiten

Actie

kunnen bedienen. Middelsee krijgt ook een dusdanige
omvang dat een eigen wijkpanel in dit gebied haalbaar
moet zijn. Deze voorkeur is bekend bij onze wijkmanager
en het projectbureau. Over de consequenties zijn wij
nog in gesprek.
In de praktijk zou dit bijvoorbeeld opgelost kunnen worden
door in de communicatie rondom Middelsee zo veel mogelijk
alleen de naam Middelsee wordt gebruikt. Dit kan ook de
waarde van het ‘merk’ Middelsee versterken. Het gebruik
van de naam ‘De Zuidlanden’ in relatie tot Middelsee zou
beperkt kunnen blijven tot interne zaken (projectbureau,
grondexploitatie), vergelijkbaar met hoe dit gaat bij
Grut Palma en Steenslân, waarbij Projectbureau De
Zuidlanden inmiddels ook een rol heeft.’
Kortheidshalve verwijs ik(secretaris commissie naamgeving)
hier verder naar de vergadermemo.
Na intern overleg met Projectbureau De Zuidlanden zijn we
als commissie naamgeving tot overeenstemming gekomen
en gaan we samen met de huidige aanwezigen akkoord met
het volgende:
Voor de beide gebieden de twee verschillende benamingen
te gaan gebruiken:
- De Zuidlanden - voor het gebied ten oosten van de
Overijsselselaan (incl. De Werp).
- Middelsee - voor het gebied ten westen van de
Overijsselselaan en ten oosten van de spoorlijn.

Positief advies aan B&W

B&W Nota maken

Agendapunten

Behandeling

6) Naamgeving in het gebied Middelsee
{Bijlage 2 en 3, 3a t/m 3e}

Voorafgaand aan deze vergadering is er een overleg geweest
met projectbureau De Zuidlanden.
In dit overleg zijn de volgende thema’s gekozen:
- Haven-gerelateerde namen (voor het gebied langs het
Van Harinxmakanaal)
- Middeleeuwen (voor het stedelijk gebied)
- Vissen (voor een gebied links boven in het stedelijk
gebied)
Eventueel t.z.t Middelzee-gerelateerde namen

Besluiten

Verder is er in dit overleg en met dhr. Dijkstra van het Fries
Landbouwmuseum gesproken over de toegangsweg naar
het nieuwe Fries Landbouw Museum. Het voorstel is om deze
weg de volgende naam te geven:
- Felling
Ondertitel: Âlde namme foar mienskiplik fjild
Positief advies
(Oude naam voor gemeenschappelijk veld)
Tevens is geconstateerd dat de Hendrik Algraweg verandert,
er komt een knip in deze weg, waardoor er twee delen
ontstaan. Het voorstel is om voor het huidige westelijke deel
van deze weg de naam te handhaven. Voor het oostelijke
deel een nieuwe naam toe te kennen. Het voorstel n.a.v.
het voorgenoemd overleg(uit thema Middeleeuwen):
- Karolingen
Ondertitel: In dynastie dy it Frankische Ryk regeare
fan de 8e oant de 10e ieu
(Een dynastie die het Frankische Rijk regeerde van
de 8e tot de 10e eeuw)
Óf
- Redbadwei
Ondertitel: Redbad of Radboud, in kening fan de
Friezen (679-719).
(Redbad of Radboud, een koning van de Friezen
(679-719).

Actie

Agendapunten

Behandeling
In deze vergadering is gekozen voor de tweede optie, daar
deze meer past in de lijn van Friese namen:
- Redbadwei
Ondertitel: Redbad, kening fan Fryslân 7e- 8e ieuw
(Redbad, koning van Friesland 7e- 8e eeuw)
Verder is daar het voorstel om de huidige waternaam
Ald Djip ook te geven aan het doorgaande water in het gebied
Middelsee. Daarmee het huidige Ald Djip te verlengen.
De voorzitter van de commissie naamgeving stelt voor om met
bovenstaande voorstellen akkoord te gaan.
Over deze voorstellen is verder geen discussie en wordt
conform voorstellen aldus besloten.

7) Wijziging gebiedsgrens Wiarda
{Bijlage 4 en 5}

Vanwege het besluit door de Raad dat de sportvelden in
Middelsee verder worden ontwikkeld en voor Wiarda het
oorspronkelijke plan gehandhaafd blijft, kunnen we de grenzen
rond dit gebied handhaven, op een kleine wijziging na.
Een klein gedeelte is enige tijd geleden verkocht en wordt niet
ontwikkeld, het blijft agrarisch gebied.
De commissie naamgeving stelt voor om met deze kleine
wijziging van de grens akkoord te gaan.
De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad maar een heel kleine
wijziging betreft, daarmee wordt het voorstel aangenomen.

Besluiten

Actie

Positief advies

Positief advies

Positieve adviezen aan B&W

B&W Nota maken

Positief advies aan B&W

B&W Nota maken

Agendapunten

Behandeling

8) Naamgeving in Wiarda {Bijlage 6}

In de derde fase van Wiarda is nog één straat onbenoemd.
Het thema in deze wijk is Friese sporten of onderdelen van
deze sporten. Bij besluit van 12 maart 2014 door B. en W.
van de Gemeente Leeuwarden zijn de straatnamen in de
eerste fase van de wijk Wiarda benoemd in het
subthema fierljeppen.
Het voorstel van de commissie naamgeving is om dit
subthema opnieuw te gebruiken. Uit de overgebleven namen
van dit thema komen de volgende twee favorieten:
- Fierljepper (Polsstokverspringer)
- Sânbêd
(Zandbed waar de springer in terecht komt)

Besluiten

De commissie was unaniem voor Sânbêd. Echter voorafgaand
aan de vergadering heeft dhr. H. Faber nog een email
gezonden aan de secretaris met de vraag om nogmaals te
pleiten voor de naam Fierljepper. Sânbed is niet verkeerd,
maar De Fierljepper is wellicht qua uitspreekbaarheid niet de
allergemakkelijkste, maar vanwege het feit dat het een min
of meer bekende, relatief gangbare ‘Nederlandse’ term is,
én omdat het letterlijk refereert aan het thema van de wijk
gaat zijn voorkeur hiernaar uit. Het is een afgeleid woord
van het thema en vormt een herkenbaarder link met het
thema. De voorzitter geeft aan dat hij hier wel iets in ziet
en de rest van de aanwezigen stemmen hier mee in.
Zo wordt het volgende besluit genomen tot voorstel aan
het college:
- De Fierljepper
Positief advies aan B&W
Zonder ondertitel, daar dit geen toegevoegde waarde
heeft.

Actie

B&W Nota maken

Agendapunten
9) Naamgeving in de Vrijheidswijk
{Bijlage 7}

Behandeling
In de vergadering op 1 maart 2017 is de straatnaam
Piet Obermanstraat besproken.
Op 3 juli 2007 is deze naam door het College toegekend aan de
straat naast het fietspad Sijtze Bartsmapad. De bouwplannen
uit 2007 voor de woningbouw zijn echter niet gerealiseerd.
Begin 2017 is gebleken dat dit ook niet zal gaan gebeuren.
Het voorstel was op 1 maart om aan de rotonde in de
Vrijheidswijk de naam Piet Obermanplein toe te kennen.
Anders zal deze naam verdwijnen. Volgens de commissie
naamgeving was er geen andere mogelijkheid in de
Vrijheidswijk om deze naam toe te kennen. Er is daarna
contact met de familie Oberman geweest, zij zijn echter niet
gecharmeerd van het feit dat hun vader via een rotonde wordt
benoemd. Het alternatief is echter dat de naam dan verdwijnt.
De eindconclusie in maart was om de rotonde niet te benoemen
naar Piet Oberman.
Echter de commissie blijft het erg jammer vinden dat de naam
van Piet Oberman daarmee verdwijnt uit de Leeuwarder
straatnamenlijst. Daar de nieuwbouwplannen niet doorgaan,
zal de toegekende naam moeten worden ingetrokken.
Om de naam niet te laten verdwijnen is de commissie op zoek
gegaan in de Vrijheidswijk wat wel benoemd of herbenoemd
zou kunnen worden, zonder vernummering van adressen.
Het volgende voorstel is daarna aan de familie voorgelegd:
Het herbenoemen van het eerste stuk van de huidige invalsweg
van de Vrijheidswijk:
De Lekkumerweg van de stoplichten tot/met de rotonde, in:
Piet Obermanweg.
Na de rotonde is het dan weer de Lekkumerweg.
De invalsweg is een brede weg en wordt elke dag door veel
weggebruikers gebruikt.
Ook van dit voorstel is de familie Oberman niet gecharmeerd:
“Het concrete plan zoals dat nu voorligt, komt nauwelijks
tegemoet aan de opmerkingen zoals we die t.a.v. het vorige
voorstel formuleerden. Met het risico onbescheiden over te

Besluiten
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Actie

komen durven wij toch te menen dat het formaat van
Piet Oberman (een Dokkumer omschreef hem ooit als “ien
bears mei een fin mear”) het mogelijk zou moeten maken om
hem te gedenken op een wijze waarbij zijn verdiensten bij de
verdediging van de Friese vrijheid tijdens WO II voor mensen
bewust herkenbaarder wordt gemaakt dan met een stuk
onbewoonde doorgaande weg.”
De commissie naamgeving vraagt zich af hoe we hier verder
mee zullen omgaan?
In principe moeten we de in 2007 toegekende straatnaam
intrekken!! Dit vanwege bouwplannen die niet zijn/worden
gerealiseerd.
De voorzitter zal nogmaals telefonisch contact zoeken met de
familie Oberman om de kwestie te verduidelijken.

10) Naamgeving onderdoorgang
Overijsselselaan {Bijlage 8}

Voorzitter telefonisch contact
met de familie Oberman
Volgende vergadering

Door een Ingezonden stuk in de LC van eind juli 2017 is het idee
in de commissie ontstaan om de bestaande onderdoorgang in
de Overijsselselaan wel te gaan benoemen. In dit ingezonden
stuk staat de suggestie van Nieuw Drinkuitsmastate.
Er waren in het verleden drie states in/rond Goutum met een
bijnaam. Wiardastate werd wel Schenkinsmastate genoemd,
Burmaniastate werd Putsmastate en de Emingastate (het dichtst
bij het viaduct in kwestie) werd betiteld als Drinkuitsma.
De laatste benaming kwam zo op 19e-eeuwse kaarten terecht.
De commissie naamgeving stelt voor om met de volgende naam
in het Fries akkoord te gaan: Drinkútsmafiadukt
Alle aanwezigen zijn het hiermee eens en het wordt conform
Positief advies aan B&W
voorstel aldus besloten.

Agenderen

B&W Nota maken

Agendapunten
11) Naamgeving fietspad in Goutum
{Bijlage 9 en 10}

Behandeling
Voorafgaand aan de laatste vergadering vroeg dhr. A. Idzerda
(Dorpsbelang Goutum) de commissie naar de situatie rond het
fietspad Tsjomme Wiardapaad. Volgens hem klopt er iets niet
en moet dit fietspad Legedyk heten.
De secretaris heeft de situatie uitgezocht rond de benoeming
door B & W van dit fietspad. De constatering is dat Dorpsbelang
Goutum dit zelf heeft voorgesteld en nu na 20 jaar haar twijfels
heeft omtrent deze benoeming. Vervolgens heeft er op
11 september jl. een gesprek plaatsgevonden tussen de
werkgroep van deze commissie met dhr. Idzerda.
Dorpsbelang Goutum stelt voor om de naam van het fietspad
Tsjomme Wiardapaad te wijzigen in Legedyk. Dit vanuit
historisch oogpunt. In het dorp wordt erg aan deze oude naam
gehecht. Het fietspad ligt laag in het landschap.
Verder doet Dorpsbelang Goutum de suggestie om de naam
Tsjomme Wiardapaad te verplaatsen naar een onbenoemd
voetpad langs de Wurdumer Feart(van de Tearnserdyk tot de
Haven). Zo blijft deze naam bestaan.
De commissie naamgeving stelt voor om met de volgende
besluiten akkoord te gaan:
- Wijzigen huidige fietspad Tsjomme Wiardapaad in Legedyk
of Legedyksterpaad
- Voorstel geen Ondertiteling bij fiets- en voetpaden!!
- Benoemen van het voetpad: Tsjomme Wiardapaad
Tijdens de vergadering brengt de heer Idzerda in dat het toch
echt Legedyk is vanuit de historie en geen Legedyksterpaad.
Door de secretaris wordt nog ingebracht dat het wel een fietspad
is. Het beleid is dat er aan een fietspad de benaming paad
wordt toegevoegd. Tevens geeft ze aan dat het verwarring zou
kunnen geven met de straatnaam Legedyk in Leeuwarden vlak
boven het Van Harinxmakanaal.
Na enige discussie wordt uiteindelijk toch besloten om vanuit
historisch oogpunt voor Legedyk te kiezen.
Ook is er discussie wanneer wel/geen ondertiteling. De conclusie
is alleen gebruik te maken van een ondertiteling, indien deze
ondertitel een echte toegevoegde waarde heeft.

Besluiten
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Besluiten

Bij Legedyk is dit niet het geval volgens de aanwezigen.
Zo wordt door de aanwezigen de volgende voorstellen gemaakt
aan het college:
- Wijzigen huidige fietspad Tsjomme Wiardapaad in Legedyk Positief advies
- Voorstel wel ondertiteling bij fiets- en voetpaden indien dit Positief advies
een toegevoegde waarde heeft.
- Benoemen van het voetpad:
Positief advies
Tsjomme Wiardapaad
Ondertitel: Ealman te Goutum(?-1473)
Positieve adviezen aan B&W
(Edelman te Goutum ?-1473)

12) Rondvraag

Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik.

13) Sluiting

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering

Actie

B&W Nota maken

