Onderwerp:

Vergadering Adviescommissie Naamgeving

Datum:

23-1-2019

Tijd:

14.00 – 15.00 uur

Ruimte:
Locatie:

Stadhuis, Nieuwe Zaal
Hofplein 38 te Leeuwarden

Aanwezigen:

H. Deinum (voorzitter), H. de Haan (eregast), W. Hettinga (Communicatie), K. Zandberg (HCL), J. Stuiver (Informatiemanagement), R. Koetje
(Fysiek Domein), S. de Jong(Fysiek Domein), H. Faber (Projectbureau), heer A. Idzerda (Dorpsbelang Goutum), mevrouw B. Jongbloed /
dhr. J. Bergsma (Buurtkomitee Barrahûs), mevr. A. Bergwerff /Ger Luyben / Jan Bijlsma (Dorpsbelang Baard), dhr. S. Smeding (Wijkpanel De
Zuidlanden), dhr. E. Boers (LC), dhr. T. Sandijck.

Afwezig:

(m.k.) K. Struiksma (Fysiek Domein), dhr. A. Kleefstra (fractieassistent FNP), Wijkpanel Bilgaard, Wijkpanel Heechterp/Schieringen,
mevr. A. Zuidema, dhr. R. Silvius (Projectleider Oosterhof/Holman), dhr. R. van Klaveren,

Secretaris:

R. Koetje (Fysiek Domein)

Agendapunten

Behandeling

1) Opening.

Wethouder Deinum opent de vergadering van de
commissie naamgeving voor de laatste keer, benoemt het
daarom als een bijzondere samenkomst, vanavond
na 23.00 uur treedt hij af als wethouder. Hij heet de
aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder
dhr. Idzerda van dorpsbelang Goutum als vaste gast.
Dhr. Zandberg overhandigt aan de voorzitter en aan zijn
opvolger een boekje(Fyn en Grou door J. Vellenga) ter
afscheid van en ter verwelkoming(Leeuwarder Straatnamen
door Henk Oly) bij onze commissie.

2) Vaststellen van de agenda

Agendapunt 14 gaat naar nummer 5. Verder is de agenda
ongewijzigd vastgesteld.
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Besluiten

Actie

Agendapunten

Behandeling

Besluiten

3) Vaststellen verslag van 2-7-2018

Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd.

Goedkeuring verslag d.d. 2-7-2018.

Actie

4) Ingekomen stukken (zie lijst) en
mededelingen
24-6-2018

Dhr. R. van Klaveren

Toegangspad Stadstuin
Suggestie om een naam toe te kennen aan een
voetpad in Techum.

Agendapunt 12

25-6-2018

Mevr. A. Zuidema

Suggesties naamgeving Bilgaard
Suggestie om twee namen toe te kennen aan een
fiets- en voetpad in Bilgaard.

Agendapunt 11

8-8-2018

Service & Informatie

Tip van inwoner
Meer aandacht schenken aan naamgeving van vrouwen.
De secretaris geeft aan dat sinds zij, als vrouw zijnde,
secretaris is in deze commissie naamgeving, we in het
bijzonder letten op namen van vrouwen. (Dit is vanaf maart
1999) Dit bevestigt de voorzitter dat we dit samen met
elkaar doen.

14-8-2018

Drs. A.A.M. Brok

Suggestie naamgeving
Suggestie tot benoemen van Anthonia(Tony) Feitsma.
(Frisiste en actief Fryske beweger, overleden 2009,
wonende in Grou)
Het HCL zal dit meenemen en er op terugkomen. Op dit
moment is er geen aanleiding om haar te kunnen benoemen
in de gemeente, bv. te Grou. Waarschijnlijk zal ze in de
Portefeuillelijst worden opgenomen na berichtgeving
van het HCL.
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Hier blijven we alert op!

Beantwoorden brief secretaris
na reactie van het HCL

HCL

Agendapunten
20-8-2018

Behandeling
Mevr. A. Breeuwsma

Besluiten

Suggestie naamgeving)
Suggestie tot benoemen van Maarten van der Weijden
in alle 11 steden. (zwemmer)
Volgens onze Verordening Naamgeving Openbare ruimte geldt de
Regel: Slechts delen van de buitenruimte te vernoemen naar
personen die reeds (langere tijd) zijn overleden. De VNG adviseert
hierin een periode van 10 jaar. In ieder geval dient te worden
voorkomen dat men zich laat leiden door emoties van het moment.
Dit is één van de redenen dat we besluiten dhr. van der Weijden
niet te benoemen.

Wordt niet benoemd.

4-9-2018

Dhr. F. Miedema

Vraag omtrent naamgeving
Vraag omtrent situatie onbenoemd gedeelte tussen `
Antillenweg en Uiterdijksterweg.

Agendapunt 13

21-9-2018

Dhr. E. Feenstra

Suggesties naamgeving
Suggestie om een naam toe te kennen aan de brug
in Baard.

Agendapunt 14

28-11-2018

Dhr. C. Dirksen

Suggesties naamgeving
Vraag om namen toe te kennen aan het project
EnergieCampus Sylsterrak.

Agendapunt 15

30-11-2018

M.C.J. Wielenga

Suggesties naamgeving
Bedankje aangaande de benoeming van zijn oom
Gerben IJpma en suggestie om namen toe te kennen
aan het oostelijke deel van Blitsaerd.
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Actie

We nemen deze ideeën
mee ter besluitvorming
tezijnertijd.

Beantwoorden door
Secretaris

Agendapunten
16-12-2018

Behandeling
Dhr. P. van der Wal

Suggesties naamgeving
Suggestie tot behoud, inpassing en naamgeving
restanten oude Badweg:
Dhr. van der Wal stelt voor aan het college van burgemeester en wethouders om:
1) Het westelijk restant van de Badweg te herbenoemen
als Oude Badweg
2) Het oostelijk restant van de Badweg te herbenoemen
als Badwegsend
3) Het restant van de tuin van Villa Abbinga te benoemen
als Abbingatuin
4) Het onlangs vernielde cultuurhistorisch informatiebord
bij het Drachtsterplein te herplaatsen aan het Badwegsend,
omdat zich aldaar nog de enige zichtbare referentiepunten
van de oude situatie bevinden.
De secretaris vertelt dat ze met dhr. van der Wal telefonisch
contact heeft gehad.
T.a.v. punt 1 met hem overlegd dat dit een kort stuk is en
daarom beter samengevoegd kan worden met de huidige
Badweg. Punten 2 en 3 worden door de commissie akkoord
verklaard en is ook alvast aan hem medegedeeld.
Punt 4 zal meegenomen worden door het HCL ter
beoordeling.
De voorzitter verklaart dat dhr. van der Wal ernstig ziek is
en hier niet aanwezig kan zijn. We nemen zijn suggesties ter
harte. Dhr. Sandijck zal deze besluiten ook aan hem
overbrengen.

5) Thema naamgeving van het gebied
De Hem {Bijlage 1,2}
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In de wijk De Zuidlanden ontstaan twee nieuwe buurten:
De Hem en Unia.
Er zullen voor de wijk De Hem ongeveer 8 straatnamen
nodig zijn, verder zullen er meerdere namen aan andere
openbare ruimten worden toegekend, zoals aan fietspaden.
Voor deze wijk zal een thema moeten worden bedacht.

Besluiten

Actie

Huidige Badweg verlengen
Positief advies aan B&W

B&W Nota maken

Positief advies aan B&W
Positief advies aan B&W

B&W Nota maken
B&W Nota maken

HCL ter beoordeling

Agendapunten

Behandeling
Mogelijke thema’s zijn uitgewerkt in bijlage 2.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om
met het volgende thema akkoord te gaan:
Polderûnderdielen (Polderonderdelen).
Dhr. Idzerda geeft aan dat hij het al vaker heeft gezegd dat
De Hem niet een geschikte naam is voor dit gebied, daar het
vroeger niet op deze plaats was gevestigd.
Dhr. Faber weet hiervan en legt uit dat de naam De Hem
geografisch niet de juiste ligging had, maar gekozen is om
historische redenen. De secretaris vertelt dat deze naam in
2008 al door het college is vastgesteld.
Dhr. Faber verklaart dat de projectgroep De Zuidlanden van
mening is dat het thema minder goed past bij het gebied.
Het is geen polder. Men zoekt naar een thema met meer
uitstraling. Het Wijkpanel De Zuidlanden is deze mening ook
toegedaan, de voorstellen zijn te algemeen. Zij hebben ook
een ander thema ingediend bij het secretariaat:
Boere-ark (werktuigen op en rond de boerderij)
De secretaris geeft aan dat er met de projectgroep afgelopen
maandag al overeengekomen is om dit punt op de volgende
vergadering verder te behandelen, zodat zij ook met andere
voorstellen kunnen komen.

6) Thema naamgeving van het gebied Unia
{Bijlage 1,2}
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Besluiten

Volgende vergadering

Voor de wijk Unia zijn ongeveer 10 straatnamen nodig,
verder zullen er meerdere namen aan andere openbare
ruimten worden toegekend, zoals aan fietspaden.
Voor deze wijk zal tevens een thema moeten worden bedacht.
Mogelijke thema’s zijn uitgewerkt in bijlage 2.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om
met het volgende thema akkoord te gaan:
Fryske Greideblommen
De aanwezigen en de Projectgroep de Zuidlanden geven aan
hiermee te kunnen instemmen. Dit wordt dan ook aldus
Positief advies aan B&W
besloten.
Voor deze buurt kunnen ook de straten al benoemd worden.

Actie

Agenderen

B&W Nota maken

Agendapunten

7) Naamgeving De Klamp 2e fase
{Bijlage 3,4}

8) Vaststelling wijkgrenzen Middelsee/
De Zuidlanden en buurtgrenzen Barrahûs
en De Werp {Bijlage 5, 5a}
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Behandeling

Besluiten

De secretaris geeft aan dat in de werkgroep het idee is
gekomen om alle te kiezen namen te laten eindigen op blom
of blomke. Tevens dat er een ondertiteling onder elke
straatnaam komt. De voorzitter stelt voor om samen met de
projectgroep De Zuidlanden te kijken naar mooie namen en
de geografische plaatsing, zodat we in de volgende
vergadering kunnen komen met voorstellen.

Volgende vergadering

Agenderen

Voor de naamgeving in de nieuw te bouwen wijk De Klamp
is op 13 september 2016 het volgende thema vastgesteld:
Fryske Greidefûgels. De al vastgestelde straatnamen voor de
eerste bouwfase komen voornamelijk uit de Primaire Greidefûgels. De werkgroep van de commissie naamgeving stelt
voor om voor de tweede bouwfase te kiezen uit de overige
Greidefûgels. De aanwezigen zijn het hiermee eens en ook
hier zal de commissie samen met de projectgroep De Zuidlanden kijken naar mooie namen en de geografische
plaatsing, zodat we in de volgende vergadering met goede
voorstellen kunnen komen.
Volgende vergadering

Agenderen

Het voorstel van de commissie is om de begrenzing van de
wijken Middelsee/De Zuidlanden en buurtgrenzen
Barrahûs en De Werp vast te stellen als aangegeven in
bijlage 5 en 5a. Dit om een duidelijke scheiding aan te
brengen in deze wijken en buurten. De begrenzing is nodig
voor de juiste afbakening van de CBS-wijk- en buurtindeling.
Daarbij veranderen automatisch ook de grenzen van de
buurten Techum en Goutum. De werkgroep van de commissie
naamgeving stelt voor om met deze begrenzingen akkoord te
gaan.
Mevr. Jongbloed is blij met de vaststelling van de buurt
Barrahûs. Ze geeft aan dat het Buurtkomitee Barrahûs
akkoord gaat met deze vaststelling. Wel hadden ze als buurt

Actie

Agendapunten

Behandeling

Besluiten

graag gezien dat ook over de spoorlijn hun buurt was
benoemd als zijnde Barrahûs. Maar de aanduidingsborden
geven dit gebied straks mooi aan.
Ze laat aan de aanwezigen een afbeelding zien van
deze borden die binnenkort in dit gebied geplaatst gaan
worden.
Vanwege de vele contacten en gesprekken met Henk Deinum
overhandigt ze namens het Buurtkomitee Barrahûs een
cadeau aan hem. (Replica van het Soldaatje)
Alle aanwezigen zijn het er verder mee eens en het wordt
Positief advies aan B&W
conform voorstel aldus besloten.
Opmerking secretaris: de rest van de wijk Middelsee zal ook
nog moeten worden benoemd als buurt.
9) Benaming water/haventje in Middelsee
{Bijlage 6}

10) Fietstunnels benoemen {Bijlage 7 en 8}
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Het voorstel van de commissie is om een nieuw te graven
water/haventje in Middelsee in de buurt Barrahûs te
gaan benoemen.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om
met de volgende waternaam akkoord te gaan:
Barrahúster Opfeart.
Alle aanwezigen zijn het er verder mee eens en het wordt
conform voorstel aldus besloten.
In de vergadering van de commissie op 9 september 2013 is
vastgesteld om fietstunnels te benoemen indien dit naar ons
inziens handig is indien:
- Er een onduidelijke situatie bestaat die tot bespoediging
van hulpverlening in noodgevallen kan leiden.
- Er een vraag komt vanuit hulpdiensten qua veiligheid en
oriëntatie.
- Er vanuit de wijk- of belangenorganisatie een vraag tot
benoeming wordt gesteld.
Voor de bestaande fietstunnels zouden we gaan

Actie

B&W Nota maken

T.z.t.

Positief advies aan B&W

B&W Nota maken

Agendapunten

Behandeling
inventariseren of er meerdere fietstunnels in één straat zijn
en het daarom handig is om deze te benoemen in het kader
van snelle vindbaarheid.
We hebben door deze inventarisatie in de volgende twee
straatnamen vier fietstunnels geconstateerd die hiervoor
in aanmerking komen: Dammelaan {bijlage 7} &
Anne Vondelingweg {bijlage 8}.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om
met een keuze uit de volgende benamingen akkoord te gaan:
Dammelaan: Boerderijtunnel of Rengerstunnel
Havanktunnel /Mondriaantunnel of Eetunnel
Anne Vondelingweg : Hottingatunnel en Rollematunnel
Wijkpanel Bilgaard heeft aangegeven niet te komen op deze
vergadering en heeft geen keuze gemaakt. Na enig overleg
wordt er gekozen voor de Rengerstunnel en de Havanktunnel
bij de straatnaam Dammelaan.
Wijkpanel Camminghaburen heeft niks laten horen.
Wijkpanel Heechterp/Schieringen heeft nog gekeken naar
historische namen. De secretaris geeft aan dat zij komen tot
de volgende ideeën:
Heechterptunnel/Schieringentunnel en Molentunnel(voor de
noordelijkste). Maar hadden verder ook geen bezwaren tegen
de bovenstaande voorstellen.
Zo nam de voorzitter het besluit om te komen tot de
volgende voorstellen aan het college:
Dammelaan: Rengerstunnel & Havanktunnel
Anne Vondelingweg : Hottingatunnel & Rollematunnel

11) Naamgeving in Bilgaard {Bijlage 9}
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Op 25 juni 2018 kreeg de commissie een vraag vanuit Bilgaard,
door mevrouw A. Zuidema, omtrent het beloop en benaming
van het fietspad van Ludinga naar het Leeuwarder Bos.
Tevens haar vraag om een voetpad te benoemen dat vanaf dit
fietspad bij het brugje naar de Jokse loopt.
Haar voorstel is om het fietspad(rode lijn bijlage 9) de
volgende naam te geven: Keisokje (samenstelling van Kei +

Besluiten

Positief advies aan B&W

Actie

B&W Nota maken

Agendapunten

Behandeling

Besluiten

Jokse). Haar voorstel is om het voetpad(groene lijn bijlage 9)
de volgende naam te geven: Slakkenpad (i.v.m. aanwezigheid
van veel naaktslakken).
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt in de memo
voor om met de benaming van het voetpad akkoord te gaan.
De bedachte naam voor het fietspad is wel creatief bedacht,
maar heeft niet de goedkeuring van de werkgroep.
Het thema in deze wijk is oude namen van Friese Waterschappen.
Het voorstel van de voltallige commissie naamgeving is om toch
beide paden in dit thema te benoemen.
De secretaris geeft aan vanochtend een telefoongesprek gehad te
hebben met mevrouw Zuidema. Ze kan in verband met ziekte
vandaag helaas niet aanwezig zijn, ze geeft aan dat het voetpad
genoemd zou kunnen worden naar de naastgelegen vaart.
Haar voorstel is: Kalkvaartpad. Bij nader inzien heeft deze vaart in
de volksmond de benamingen: Kalkvaart of Kalksloot. De officiële
benaming is: Taniamear. Mocht dit echter niet lukken dan stelt zij
voor om de volgende namen te benoemen uit de themalijst:
Langeslootpad (fietspad, vanwege een greppel die achter de
huizen langs loopt, aanblik van een sloot)
Buitenmurkpad (voetpad, het water De Murk ligt ook ten noorden
van de gemeente Leeuwarden)
Alle aanwezigen zijn het hier verder mee eens en het wordt
Positief advies aan B&W
conform dit laatste voorstel aldus besloten.
12) Naamgeving De Zuidlanden/
Molkenkelderspaad {Bijlage 10}
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Op 24 juni 2018 kreeg de commissie een vraag vanuit Wirdum,
door de heer R. van Klaveren, omtrent de naam van een
toegangspad naar de kas van de Stadstuin vanaf de Molkenkelder.
Zijn voorstel is om dit voetpad(groene lijn bijlage 10) de volgende
naam te geven: Molkenkelderspaad.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om met
deze benaming akkoord te gaan.
Alle aanwezigen zijn het hier mee eens en het wordt conform
dit voorstel aldus besloten.

Positief advies aan B&W

Actie

B&W Nota maken

B&W Nota maken

Agendapunten
13) Naamgeving in Nijlân {Bijlage 11}

14) Naamgeving brug in Baard {Bijlage 12}
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Behandeling
Op 4 september 2018 kreeg de commissie een vraag vanuit
Nijlân, van de heer F. Miedema, omtrent de naam van een
“naamloze” straat tussen de Uiterdijksterweg en de Antillenweg.
Hij vraagt zich af waarom dit gedeelte geen naam kent?
Vermoedt wordt dat deze situatie door de jaren heen zo
gegroeid is. Bv. bij de aanleg van het winkelcentrum destijds.
Parkeergelegenheden worden na bouw van winkels/bedrijven/
woningen vaak later gecreëerd.
Het idee is dat deze stukken parkeergelegenheden toebehoren
aan beide straten: Zowel Uiterdijksterweg als Antillenweg.
Waarbij de knip gelegd zou kunnen worden achter Dalsheim.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt echter voor
om i.v.m. vindbaarheid toch te kiezen voor een nieuwe
straatnaam. Het thema in deze wijk is o.a. West-Indische
gerelateerde namen.
Het voorstel van de werkgroep naamgeving is om dit
weggedeelte in dit thema te benoemen.
De heer Miedema komt nog met de voorstellen De Verbinding
(tussen het deel van de wijk met “tropische” namen en het
deel met Friese Middelzee namen) of Zanderij (dorpje in
Suriname en oude naam voor een luchthaven).
Uit de voorstellen wordt gekozen voor Brokopondo (groot meer
en district in Suriname).
Verder wordt gekozen voor het achtervoegsel: weg.
Zo wordt besloten tot de volgende benaming:
Brokopondoweg.
Op 21 september 2018 kreeg de commissie een vraag vanuit
de Provinsje Fryslân, door de heer E. Feenstra, omtrent de
naam van een brug in het dorp Baard: om hieraan een nieuwe
naam toe te kennen. De wens komt vanuit het dorp.
Hun voorstel is om deze brug de volgende naam te geven:
De Baarder Tille.
De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor om met
deze benaming akkoord te gaan.
Dhr. Bijlsma, voorzitter van de Brugcommissie, geeft aan dat

Besluiten

Positief advies aan B&W

Actie

B&W Nota maken

Agendapunten

Behandeling
het achtervoegsel tille bij nader inzien niet handig is. Het is een
klapbrug en geen “tille” (houten brug).
De brugcommissie zal met een nieuwe suggestie komen.

Besluiten

Volgende vergadering

15) Naamgeving op EnergieCampus Sylsterrak Op 28 november 2018 kreeg de commissie een vraag vanuit
{Bijlage 13}
de Projectleider voor de EnergieCampus Sylsterrak, van de
heer C. Dirksen, omtrent de namen voor het fietspad en/of het
gedeelte weg t.p.v. de Horeca en op de Skinkeskâns (voormalige
vuilstortplaats).
Er is nogal haast bij, daar de eerste bouwvergunning is afgegeven.
Hun voorstel is om deze namen te laten aansluiten bij het thema
“Energie”. De werkgroep van de commissie naamgeving stelt voor
om een keuze te maken uit een aantal voorstellen.
Mede ingebracht door de huidige projectleider, dhr. R. Silvius van
Oosterhof/Holman.
Tijdens deze vergadering worden daaruit de volgende keuzes
gemaakt: Ynduksjewei (1) en Solarwei (2).
Alle aanwezigen zijn het hier verder mee eens en het wordt
Positief advies aan B&W
conform dit laatste voorstel aldus besloten. (zie punt 16)
16) Rondvraag

17) Sluiting
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Dhr. Idzerda bedankt de commissie voor de goede samenwerking
in de afgelopen vijftien jaar.
Mevr. de Jong vraagt zich af waarom we niet gedacht hebben aan
de zon als voorstel bij het laatste agendapunt. Na enig overleg
wordt besloten om af te zien van Solarwei en dit te vervangen
door Sinnewei.
Alle aanwezigen zijn het hier verder mee eens en het laatste
voorstel (bij agendapunt 15) wordt aldus herzien.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Positief advies aan B&W

Actie

Agenderen

B&W Nota maken

B&W Nota maken

