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Onderwerp: Vergadering Adviescommissie Naamgeving 
 
Datum: 8-6-2020 

Tijd:  10.30 – 12.00 uur 
 
Ruimte: Stadhuis, Raadzaal 
Locatie:  Hofplein 38 te Leeuwarden  
 
 

 

 

Aanwezigen: H. de Haan (Voorzitter/College B&W), A. Feenstra (Communicatie/Shared Service Center), K. Zandberg (HCL/Fysiek Domein), J. Stuiver 
(Informatiemanagement/Shared Service Center), K. Struiksma (Stedenbouw/Fysiek Domein), E. Boers (LC),  R. Koetje (Bouwen, Wonen en Milieu/ 
Fysiek Domein) 

Afwezig:     De vergadering is niet openbaar deze keer, i.v.m. richtlijnen van het RIVM – inzake Coronavirus. Belanghebbenden zijn uitgenodigd om schriftelijk te  
      reageren, via de email aan het secretariaat. Tevens was er de mogelijkheid de stukken digitaal aan te vragen. 
 
Secretaris: R. Koetje (Bouwen, Wonen en Milieu/ Fysiek Domein) 

Agendapunten     Behandeling       Besluiten    Actie 

                   
1) Opening.     Wethouder de Haan opent de vergadering van de  

commissie naamgeving in deze vreemde tijd.   
Hij heet de aanwezigen van harte welkom. 
De vorige vergadering was bijna een jaar geleden.  
De secretaris geeft aan dat alle perikelen rondom het  
Cambuurstadion hier debet aan zijn. Dit vroeg veel tijd.  
Er staan vandaag 19 agendapunten op de agenda.  

 
 
2) Vaststellen van de agenda    De agenda  wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
3) Vaststellen verslag van 10-7-2019   Het verslag wordt onder dankzegging aan de           Goedkeuring verslag d.d. 10-7-2019 
      secretaris goedgekeurd. 
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Agendapunten     Behandeling            Besluiten       Actie 

                   
4) Ingekomen stukken (zie lijst) en  

mededelingen  
 
10-7-2019 Dhr. F. Engels   Suggestie: Krijgsgevangenpad       Niet akkoord   Beantwoorden door 
      Suggestie om een pad of weg zo te benoemen als klein eerbetoon  Niet opnemen in  secretaris 
      voor alle Nederlandse krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog. Portefeuillelijst 
      De commissie is niet gecharmeerd van dit voorstel. Men ziet het  
      niet als eerbetoon, het heeft volgens de commissie een negatieve  
      lading. Vooral in deze tijd met zoveel vluchtelingen wereldwijd.   
 
3-8-2019 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving        Niet akkoord   Beantwoorden door 
      Suggestie geven van naam Dr. Hendrik Algraleane – als ontsluitings-     secretaris 
      weg van de wijk Middelsee. 
      Aan deze ontsluitingsweg is al de naam Redbadwei toegekend. 
 
22-8-2019 M.C.J. Wielenga   Suggestie wijziging naamgeving      Niet akkoord   Beantwoorden door 
      Suggestie tot wijziging naam Redbadwei in Kening Redbadwei.     secretaris 
      We behouden de huidige toegekende naam. In de verklarende  
      ondertiteling staat dat Redbad Kening fan de Friezen (sirka 680-719)  
      was. Dat lijkt ons voldoende. 
 
12-11-2019 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving  
      Suggestie namen Blitsaerd:  Jan Sluijtersstraat en Edward  
      Munchstraat, expressionistische schilders: Jan Sluijters, een zeer  
      bekend schilder van stadsgezichten en meermalen geridderd en  
      Edward Munch, een expressionist die heel bekend is geworden door: 
       "de schreeuw".  
      De namen komen niet voor Blitsaerd in aanmerking, maar we hebben Opnemen in de  Beantwoorden door 
      wel een schildersbuurt. We nemen deze suggesties op in onze   Portefeuillelijst  secretaris 
      Portefeuillelijst.  
 
9-1-2020 M. v.d. Schoot    Benoeming van haar opa 
      Suggestie benoeming pad of brug langs de Wurdumerfeart naar haar  Niet akkoord   Beantwoorden door 
      opa: Geert Pieter Meijer.          secretaris 
          De commissie is gecharmeerd qua aanvraag, we hebben daarom 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten        Actie 

                   
      serieus naar de suggestie gekeken en gezien of we er iets mee  
      willen. Uitgezocht wie Geert Pieter Meijer is. We hebben niet  
      kunnen ontdekken dat hij van groot belang is geweest voor de  
      gemeente Leeuwarden of de samenleving in bredere zin. De vraag 
      is ook neergelegd bij Wijkzaken of de gem. Leeuwarden op een  
      andere wijze iets voor haar vraag kan betekenen.  
 
23-1-2020 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 
      Suggestie naam voor gebied Middelsee: Liudger, de eerste Friese  
      bisschop die volgens de theoloog ds. Hinne Wagenaar van vitale  
      betekenis is geweest voor de kerstening, cultuur en taal van de  
      Friezen.  
      Volgens dhr. Zandberg is dit een passende suggestie bij het thema  Akkoord  Beantwoorden door 

 Middeleeuwen voor het Stedelijk gebied(deel van de wijk Middelsee).  Opnemen in de lijst  secretaris 
               met voorstellen 
 
18-2-2020 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 
      Suggestie naam voor gebied Cambuur: Carolus Linnaeus,  
      internationaal arts en natuurkundige.      
      Vroeger had Leeuwarden een Linnaeusstraat, het is niet handig  
      deze straat opnieuw te benoemen in de stad volgens de commissie.  
      Het heeft als straatnaam van destijds een negatieve beladen  
      naam, evenals bijvoorbeeld de straatnaam De Meenthe heeft.  
      Tevens hebben we al een ander thema voor het oude gebied van  Niet akkoord   Beantwoorden door 
      het vroegere cambuurstadion.           secretaris 
 
3-4-2020 Mevr. W. Klomp  Suggestie naamgeving 
      Suggestie naam: Het Coronavirus.  
      Er bestaat al een Coronaweg (Hemrik), dit is de reden dat we deze  Niet akkoord   Beantwoorden door 
      suggestie niet overnemen.          secretaris 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten         Actie 

                   
5) Naamgeving voetpad WTC-gebied /  Op 21 januari 2020 heeft B. en W. van de Gemeente Leeuwarden  

Stadion   {Bijlage 1}    aan de openbare ruimte rondom het nieuwe Cambuur Stadion de  
      volgende naam toegekend: Stadionplein.  
      Er wordt tevens een voetpad gemaakt in dit gebied, omzoomd door 
      bomen. De commissie naamgeving stelt hierbij voor om met het  
      volgende voorstel akkoord te gaan:    
      Frisianapad - Ondertitel: Frisiana, naam van de prestigieuze  
      tentoonstelling waarmee in 1963 de Frieslandhal werd geopend.  
      Deze naam werd vaak genoemd bij de inzendingen voor  

      een naam voor de straat van het nieuwe Cambuurstadion. 
      De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
      Dit wordt aldus besloten.               Positief advies aan B&W      B&W Nota maken 
 
6) Naamgeving voetpad Prinsentuin     In de vorige vergadering van de commissie naamgeving is 

{Bijlage 2}      afgesproken, n.a.v. een ingezonden stuk van dhr. Wielenga,  
      een voetpad in de Prinsentuin de naam te geven van   
      Lucas Roodbaard. Hij was een befaamd tuinarchitect,  
      bekende werken van hem zijn de Prinsentuin te Leeuwarden,  
      Staniastate te Oenkerk, de Klinze te Oudkerk en Oranjestein in  
      Oranjewoud.  

      De commissie naamgeving stelt voor om met het volgende voorstel  
      akkoord te gaan:     
      Roodbaardpad  - Ondertitel: Lucas Pieters Roodbaard (Rolde 1782 –  
      Leeuwarden 1851), tuinarchitect van buitens en parken in  
      Noord-Nederland, o.a. de Prinsentuin. 
      De aanwezigen geven aan hiermee tevens in te stemmen.  
      Op 20 mei 2020 was de opening van de presentatie ‘200 jaar  
      openbare Prinsentuin’ gepland. Maar door de uitbraak van het  
      Coronavirus en de RIVM maatregelen is dit uitgesteld. Er is dus  
      geen haast meer om een bord te bestellen. Wel is het nog een  
      zaak om te kijken waar het bordje(s) geplaatst moeten worden.  
      De secretaris zal dit oppakken met de buitendienst van Wijkzaken.  
      We spreken af om in september of oktober een onthulling te  
      plannen.       
      Wijkpanel Binnenstad heeft schriftelijk aangegeven akkoord te zijn.  
      Dit wordt dan ook aldus besloten.              Positief advies aan B&W      B&W Nota maken 
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Agendapunten     Behandeling       Besluiten          Actie 

             
7) Naamgeving in Middelsee    Voor de naamgeving in de nieuw te bouwen wijk Middelsee 

{Bijlage 3, 3a, 4, 5}      is o.a. het volgende thema vastgesteld:   
     Scheepstermen – Voor het Haven gebied 

      Er zullen voor het gehele Havengebied ongeveer 15 straat- 
      namen nodig zijn.  
      De commissie naamgeving stelt voor om voor de eerste fase  
      van dit gebied vijf namen toe te kennen uit dit thema,   
      met als achtervoegsel kade: 
 
      1) Broukade 
      2) Jynkade 
      3) Roefkade 
      4) Swurdkade 
      5) Seilskade 
      De ondertiteling zal nog nader worden bepaald. 
      (verklaring in het Nederlands) 
      Alle aanwezigen zijn akkoord met dit voorstel.   Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
 
      Een volgend vraagstuk is hoe om te gaan met de huidige  
      straatnaam Boksumerdyk? 
      De wens bestaat om het oude beloop van deze weg opnieuw  
      vorm te geven.  
      Dit geeft problemen voor de huisnummering van de panden  
      die hieraan gebouwd gaan worden en de huidige nummering 
      van deze weg. Het voorstel van de commissie naamgeving is  
      om elk complex een straatnaam te geven en de Boksumerdyk 
      verder in oude ere te herstellen en verder ongemoeid te  
      laten qua huisnummering.  
      De aanwezigen geven eveneens aan hiermee in te stemmen.  Akkoord         T.z.t. naar B&W 
      Dit wordt dan ook alzo besloten. Dit hoeft nu nog niet naar  
      B&W. De ligging van de Boksumerdyk is nu nog niet  
      aangepast. Zodra dit het geval is zal de ligging van de weg  
      opnieuw vastgesteld moeten worden.  
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Agendapunten     Behandeling            Besluiten           Actie 

 
      Verder stelt de commissie naamgeving voor om de bestaande  
      straatnaam Felling te verlengen aan de zuid- en noordkant.  
      Felling - Ondertitel: Âlde namme foar mienskiplik fjild.  
       Ook hiermee gaan de aanwezigen akkoord.        Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
 
      Aan het nieuwe water in het gebied Middelsee stelt de  
      commissie voor de volgende namen te geven:     
      Middelseefeart (nr. 2, het doorgaande water)  
      Overdyksfeart (nr. 3) en Nijlânsfeart (nr. 4)(de twee zijtakken). 
      We besluiten om hiermee in te stemmen, alleen de naam  
      Overdyk te wijzigen in de officiële spelling Overdijk, daar dit  
      een familienaam is van een boerenfamilie die hier vlakbij 
      geboerd heeft. Daarmee wordt het dus Overdijksfeart.      Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 

     Buurtcomitee Barrahûs heeft schriftelijk aangegeven dat zij de  
     namen voor de vaarten goed gekozen en passend vindt. 
 

      Bestaande naam Hendrik Algraweg: Het deel ten oosten van  
      het spoor verdwijnt op den duur en wordt deels Redbadwei 
      (= al toegekende straatnaam).   
          Het deel tussen de Newtonlaan en het spoor blijft (voorlopig)  
      liggen en zal ook nog gebruikt worden door voornamelijk  
      landbouwverkeer. Daarmee blijft de straatnaam  
          Hendrik Algraweg voorlopig gehandhaafd.         Blijft gehandhaafd 
      Het voorstel waarmee alle aanwezigen akkoord gaan is:  
      Zodra het blauwe weggedeelte verdwijnt dit eerste stuk aan te 
      geven als zijnde Redbadwei.  
      Dhr. Boers geeft aan dat op Google ook Hendrik Algrawei  
      voorkomt. Hoe zit dit? Waar stopt de Johannes Brandsmaweg  
      en hoe zit het met het oude tracé van de Hendrik Algraweg  
      richting Deinum? Dit zal nader worden uitgezocht.       Uitzoeken hoe dit zit       Secretaris 

     Dhr. H. Faber heeft in een eerder overleg met de secretaris  
     aangegeven dat deze naam wel van formaat is qua status en  
     misschien elders benoemd kan worden. We besluiten dat dat      Eventueel t.z.t. aanpassen 
     altijd nog een optie is.  
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Agendapunten     Behandeling           Besluiten    Actie 

     
      Vorming van cbs-buurten in de wijk Middelsee: 
          Ingangsdatum nieuwe CBS- wijk en buurtindeling m.b.t.  
      wijk-Middelsee en haar buurten wordt naar verwachting  
      per 1-1-2021 bij het CBS. De intentie is om vier extra  
      cbs-buurten te maken, voorlopig bekend onder werknamen. 
      Het voorstel van de commissie naamgeving is om de volgende  
      namen toe te kennen: 
      Havenstad - De Haven of Havenstêd / Havenbuurt 
      Waterstad - Wetterstêd of Wetterbuurt 
      Middelsee-West 
      Middelsee-East 
      Tijdens behandeling van dit agendapunt komen we op de  
      naam Havens voor het bovenste deel en ontspant zich een  
      discussie over Fries of Nederlandse namen.  
      Buurtcomitee Barrahûs heeft hier ook schriftelijk het één en  
      ander over aangegeven. We komen er nu niet uit en besluiten  
      om dit punt uit te stellen tot een volgende keer.  
      Een andere optie zijn de namen: Bakboord / Stuurboord /      Volgende vergadering 
      Loefzijde. 
      Tevens heeft het Buurtcomitee Barrahûs schriftelijk een paar  
      vragen gesteld omtrent de benaming van een fietsviaduct en  
      een tunnel. We gaan dit verder uitzoeken.           Uitzoeken hoe dit zit                  Secretaris 
 

 
8) Naamgeving in Techum {Bijlage 6 en 7} In de wijk Techum zijn in eerder stadium de straatnamen  

      Molkenkelder, Foarein en de Spieker toegekend. 
      Door de nieuwbouw zijn er in de loop der tijd enige  
      veranderingen ontstaan. Hierdoor is het handig om de  
      straatnamen aan te passen in dit gebied.  
      Het voorstel van de commissie is om de straatnaam Spieker  
      in te trekken en het straatbeloop van de straatnaam Foarein  
      een stuk te verkorten. Hierdoor wordt het straatbeloop van  
      de straatnaam Molkenkelder vergroot en de situatie ter  

      plekke duidelijker. Alle aanwezigen gaan hiermee akkoord.          Positief advies aan B&W             B&W Nota maken 
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Agendapunten     Behandeling               Besluiten    Actie 

 
9) Naamgeving in Unia {Bijlage 8}   In de wijk De Zuidlanden ontstaat een nieuwe buurt: Unia.  

      Er zullen voor de buurt Unia-West ongeveer 6 straatnamen  
      nodig zijn. Bij besluit van 5 maart 2019 door B. en W. van de  
      gemeente Leeuwarden is het volgende thema vastgesteld: 

      Fryske Greideblommen  
      Het thema sluit aan bij de thema’s voor De Klamp en De Hem.  
      (Greidefûgels /Friese weidevogels en Greidebisten) 
      Ze hebben dan alle drie met flora en fauna in de weilanden te  
      maken, maar alle drie vanuit een andere invalshoek. Samen  
      liggen ze in de wijk De Zuidlanden, maar zijn op zichzelf staande 
      buurten met een eigen identiteit.  

     Het voorstel is om de bestaande straatnaam De Nije Daam te  
     verlengen. 

      De commissie naamgeving stelt voor om de volgende namen toe      Positief advies aan B&W            B&W Nota maken 
      te kennen: 
      1 = De Nije Daam (bestaande straatnaam) 
      2 = Barchjeblom (Gele lis) 
      3 = Bûterblom (Boterbloem) 
      4 = Hynsteblom (Paardebloem) 
      5 = Kraneblom (Echte koekoeksbloem) 
      6 = Peaskeblom (sleutelbloem) 
      7 = Koweblomke (Madeliefje)  - In de Boomgaard 
      8 = Blaublomkepaad (Ereprijs) - Fietspad naar de Wergeasterdyk 
 
      Ondertitel = te volstaan met de Nederlandse naam   
      Alle aanwezigen gaan akkoord met het bovenstaande.           Positief advies aan B&W            B&W Nota maken 
 
 
10) Naamgeving in Blitsaerd fase 2  In de wijk Blitsaerd ontstaat een tweede fase. 

{Bijlage 9}     Voor dit deel van de wijk zal een thema moeten worden  
      bedacht. Het thema is aangedragen door het bedrijf  
      Wind Vastgoed. Er zullen voor deze tweede fase van Blitsaerd  
      vijf straatnamen nodig zijn, verder zal er aan het wandelpad  
      (nr. 6) en aan de brug(nr. 7) een naam moeten worden  
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 Agendapunten    Behandeling               Besluiten    Actie 

      toegekend. Ook bepaald moet worden welk achtervoegsel  
      handig is. Alleen achternamen is geen optie, vanwege  
      kans op verwarring met bestaande straatnamen. 
      De commissie naamgeving stelt voor om de doorgaande weg  
      van fase 1 te verlengen:  Blitsaerderleane. 
      De commissie naamgeving stelt verder voor om met het  
      volgende thema akkoord te gaan:  
      Elfstedenwinnaars uit de gemeente Leeuwarden 
      Wind Vastgoed heeft schriftelijk aangegeven het een goed en  
      creatief voorstel te vinden.  

     Als eerste reactie geeft de secretaris aan dat in 2001 voor  
     deze fase al straatnamen waren bedacht. Deze moeten worden 
     ingetrokken: Destijds was ook gekozen voor een ander  
     ontwerp van dit deel van de wijk Blitsaerd. 

      Daardoor wordt besloten om de volgende bestaande straatnamen     Positief advies aan B&W            B&W Nota maken 
     in te trekken:  Fikarijhof en Sudermieden.  
     De commissie is hiermee akkoord.  
     Tevens is men akkoord met de verlenging van de doorgaande            Positief advies aan B&W             B&W Nota maken 
     weg Blitsaerderleane.  

      Er is gekozen voor het thema: Elfstedentochtschaatsers die           Positief advies aan B&W             B&W Nota maken 
      binnen de grenzen van de huidige gemeente Leeuwarden  
      geboren of woonachtig waren. Daar veelal namen van mannen   
      het straatnamenbeeld overheersen, was er binnen de commissie  
      veel steun om de vrouwen een groot aandeel te geven in het  
      nieuwe gedeelte van de wijk. Uit de voorgestelde namen zijn  
      vier vrouwen gekozen. De vier vrouwen waren recreatie- 
      schaatsers, want voor de wedstrijd werden tot 1985 geen  
      dames toegelaten. 
      De commissie naamgeving stelt voor om de volgende namen 
      toe te kennen: 

1. Sjoerdtje Faberhôf 
2. Wopkje Kooistralân 
3. Antje Schaaplân 
4. Janna van der Weglân 
5. Karst Leemburgleane 
6. Minne Hoekstrapaad 
7. Sipke Casteleinbrêge      

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sjoerdtsje_Faber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wopkje_Kooistra
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      Ondertiteling zal nog nader worden bepaald. 
      Alle aanwezigen gaan akkoord met het bovenstaande.       Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
 
             
11) Naamgeving in Hilaard en Húns    Door de buitengebieden van Hilaard en Húns loopt een  

{Bijlage 10}     provinciale weg (N359). In de voormalige gemeente  
      Menaldumadeel heet de weg Westergoawei.  
      Het besluit van deze naamgeving is indertijd door de  
      provincie genomen. De gemeente Littenseradiel heeft  
      destijds geen B&W besluit betreffende deze openbare ruimte  
      genomen. Dit is vastgesteld door navraag te doen bij het  
      archief van Súdwest-Fryslân en de voormalig BAG-beheerder  
      van gemeente Littenseradiel. Deze openbare ruimte moet  
      wel in de BAG van de gemeente Leeuwarden worden  
      opgenomen. Vandaar dat de commissie naamgeving  
      voorstelt om met deze benaming in de dorpen Hilaard en  
      Húns akkoord te gaan:  Westergoawei    

      De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
      Ook Dorpsbelang Húns-Leons heeft schriftelijk aangegeven 
      akkoord te zijn.  
      Zo  wordt dit dan ook aldus besloten.        Positief advies aan B&W          B&W Nota maken 
   

 
12) Naamgeving Stiens  {Bijlage 11}  De openbare ruimte Middelsédyk  in Stiens is in 1980  

      benoemd. Dit was de weg van de Brédyk in Stiens tot de  
      bocht in de Stienzer Hegedyk. Eind november 2013 is de  
      doorgaande weg geopend van Stiens naar Beetgum/Marsum  
      (de Noordwesttangent). De provincie Fryslân besloot toen  
      om de hele weg Middelseewei te noemen. Inmiddels staat er  
      ook vlakbij Stiens een bord in de berm met deze benaming.  
      In de gemeenten Menaldumadeel en Het Bildt werd de weg  
      ook zo benoemd: Middelseewei. 
      De gemeente Leeuwarderadeel heeft geen B&W besluit  
      betreffende deze openbare ruimte genomen.  
      De openbare ruimte vanaf de Stienzer Hegedyk had dus  
      officieel geen benaming. (zie bijlage 11, nr. 2 – blauwe lijn) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Menaldumadeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menaldumadeel
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      De commissie naamgeving stelt voor om de gehele weg van  
      de Noordwesttangent in het grondgebied van Stiens 
      (paarse lijn) de volgende benaming te geven:  

      Middelseewei 
      Daarna blijft nog de vraag: hoe benoemen we het gele  
      stukje? (zie bijlage 11, nr. 1 = nu nog deels Middelsédyk) 

      We besluiten om dit kleine gele stukje de naam  
      Middelsédyk te laten behouden.  
      De aanwezigen geven aan met het voorgaande in te stemmen.  
      Zo wordt tot deze voorstellen besloten.       Positief advies aan B&W          B&W Nota maken 

   
 

13) Naamgeving brug in Baard {Bijlage 12} Op 21 september 2018 kreeg de commissie naamgeving een  
      vraag vanuit de Provincie Fryslân, door de heer E. Feenstra,  
      om een naam toe te kennen aan een brug in het dorp Baard.  
      Deze wens komt vanuit het dorp. Op 23 januari 2019 is dit  
      aan de orde geweest in de vergadering van de  
      commissie naamgeving. Het voorstel was toen om deze brug 
      de volgende naam te geven: De Baarder Tille.  
      Het bleek echter een klapbrug te worden en geen tille.  
      In de bovengenoemde vergadering is geen besluit genomen  
      en de afspraak was dat de aanwezige leden van de brug- 
      commissie met een nieuw voorstel zouden komen.  
      Op 14 februari 2020 hebben we van Dorpsbelang  
      Baard een nieuw voorstel ontvangen: Dekemabrêge 
      Tijdens een presentatiebijeenkomst is door de inwoners van  
      Baard voor deze naam gekozen. Daarmee herinnert de brug  
      aan de Dekema Stins, welke niet ver van de brug gesitueerd  
      was. De commissie naamgeving stelt voor om met deze  
      benaming akkoord te gaan. 

      De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
      Dit wordt dan ook aldus besloten.        Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
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14) Naamgeving in Grou {Bijlage 13}  Door wijzigingen in kavels en de toegangswegen op het  

      bedrijventerrein in Grou wordt het straatbeloop van de  
      beide straten Biensma en De Seize veranderd.  
      De commissie naamgeving stelt voor om met deze wijzigin-  
      gen akkoord te gaan. 

      Pleatslik Belang Grou heeft schriftelijk aangegeven 
      akkoord te zijn.  
      Dit wordt dan ook zo besloten.         Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
 
15) Kleine wijziging buurtindeling:  In oktober 2019 is het volgende verzoek gekomen van de  

Zwette IV Businesspark  {Bijlage 14}  wijkmanager en de wijkvereniging, namens de bewoners  
      aan de Harlingerstraatweg 103 t/m 109:  
      Om de hoekpunt van Harlingerstraatweg 103 t/m 109 bij de  
      buurt Helicon te voegen en in de wijk Vosseparkwijk &  
      Helicon. Nu behoort deze punt bij de wijk/buurt:  
      Nijlân & De Zwette /Zwette IV Businesspark.  
      Daar hier geen bedrijven zitten blijft de afbakening  
      helder en lijkt nu ook een natuurlijke lijn te volgen. 
      Hierdoor ontstaat er een kleine wijziging in de wijk- en  
      buurtindeling van de gemeente Leeuwarden.  
      De commissie naamgeving stelt voor om hiermee akkoord te  

      gaan.  
      Zo wordt ook tot dit voorstel besloten.      Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 

 
 

16) Intrekken brugnamen {Bijlage 15}  Eind augustus 2017 werd het M.C. Escher Akwadukt in  
      gebruik genomen. Daarna is in oktober 2017 de  
      Drachtsterbrug gesloopt. Deze brugnaam kan daarmee  
      worden ingetrokken. 
      Zo is dit ook het geval met de Zwettebrug. In begin van  
      2018 is deze brug gesloopt. 

      De commissie naamgeving stelt voor om deze benamingen  
      in te trekken. Niemand van de aanwezigen heeft hierover  
      een opmerking. Daarmee wordt ook dit voorstel akkoord  
      verklaard.         Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 
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17) Bord Zaailand/Wilhelminaplein   Half januari 2020 zijn er vanuit de PvdA en gemeente- 

      belangen ideeën gedeeld over een passende manier om  
      aandacht geven aan het Zaailand / Wilhelminaplein. Het  
      daadwerkelijk veranderen van een straatnaam is zeer  
      ingrijpend en onhandig(bv. adreswijziging van Fries Museum 
      /Rechtbank) en daarom niet wenselijk. Maar kunnen we iets  
      anders bedenken om toch passende aandacht aan het  
      Zaailand te geven op een informatieve manier? 
      Hierover hebben dhr. H. de Haan en dhr. K. Zandberg eind  
      februari een gesprek met hen gevoerd. De voorkeur gaat uit  
      naar een informatiebord op het Zaailand/Wilhelminaplein,  
      over het ontstaan en de geschiedenis van deze twee  
      straatnamen. Een informatiebord het liefste vergelijkbaar  
      met die vorig jaar is onthuld in Barrahûs. Gekeken zal  
      moeten worden naar de plaats, het model en de tekst voor  
      het bord.  
      Samen met diverse betrokkenen (o.a. wijkpanel/ 
      Fries Museum/Wijkzaken) zullen we kijken naar de plaats.  
      De commissie naamgeving stelt voor om met zo’n bord  
      akkoord te gaan. 
      De commissieleden de Haan, Zandberg en Struiksma zullen   Ter plekke actief onderzoeken     Door H. de Haan /  
      samen op gepaste afstand de situatie in ogenschouw gaan           K. Zandberg en  
      nemen en komen hierop terug met een voorstel. In principe           K. Struiksma 
      gaan we akkoord met de plaatsing van een bord.  
 
 

18) Rondvraag      Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik. 
 
 
19) Sluiting      Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 


