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Onderwerp: Vergadering Adviescommissie Naamgeving 
 
Datum: 22-4-2021 

Tijd:  12.00 – 13.30 uur 
 
Locatie: Online via MS Teams 

 

 

 

Aanwezigen: H. de Haan (Voorzitter/College B&W), A. Feenstra (Communicatie/Shared Service Center), J. Stuiver (Informatiemanagement/ 
Shared Service Center), K. Struiksma (Stedenbouw/Fysiek Domein) R. Koetje (Duurzame Omgevingskwaliteit/Fysiek Domein),  
dhr. S. Smeding (Inwoner in Techum), dhr. A. v.d. Burg (MFC Easterlittens), dhr. E. Boers (LC), mevr. B. Jongbloed (Buurtkomité Barrahûs),  
mevr. B. v.d. Sluis (Duurzame Omgevingskwaliteit/Fysiek Domein). 

 
Afwezig:     (m.k.) K. Zandberg (HCL/Fysiek Domein), mevr. T. Lantinga (Provincie Fryslân), Dorpsbelang Alde Leije, L. Vergnes (Parkmanager De Zwette).  
 
Secretaris: R. Koetje (Duurzame Omgevingskwaliteit/Fysiek Domein). 

 

Agendapunten     Behandeling       Besluiten    Actie 

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

commissie naamgeving. Voor het eerst online qua openbare  
vergadering van deze commissie. 
Hij heet de aanwezigen van harte welkom. 

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

 
3) Vaststellen verslag van 8-6-2020   Het verslag wordt onder dankzegging aan de            Goedkeuring verslag d.d. 8-6-2020 
      secretaris goedgekeurd. 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

                   
4) Ingekomen stukken (zie lijst) en  

mededelingen  
 

17-5-2020 M.C.J. Wielenga   Suggesties naamgeving  
Suggestie benoemen van Ruth de Jonge (overleden mei 2020) &         Opnemen in de  Beantwoorden door 
benoemen van Florence Nightingale (Florence, 12 mei 1820 —           Portefeuillelijst  secretaris 
Londen, 13 augustus 1910)  {staat al in de portefeuillelijst}. 

 
27-5-2020          Buurtkomité Barrahûs   Suggestie naamgeving 

Suggestie verplaatsing naam van Hellemafiadukt of Cuperusfiadukt.   Niet akkoord  Beantwoorden door 
De situatie is onderzocht, het blijven wel twee objecten. Vandaar     secretaris 
nu besluit om het zo te houden qua benaming. Zie ook 15-6-2020. 

 
8-6-2020 Buurtkomité Barrahûs   Suggestie naamgeving 

Suggestie naamgeving voetpad bij Barrahûs  - (Ald) Swichumerpaad.  Zie agendapunt 9  Komité was aanwezig 
 
15-6-2020 Projectbureau Middelsee Benoemen bruggen 

Vraag om benoemen twee bruggen in de Redbadwei.            Volgende vergadering Agenderen 
Dit komt de volgende keer op de agenda. Waarschijnlijk worden ze  
niet benoemd, daar ze geen opvallende bruggen vormen in de  
openbare ruimte. Daarmee voldoen ze niet aan de eis om benoemd 
te worden.  

 
22-6-2020 Dhr. J. Hoek     Suggestie naamgeving 

Wijziging waternaam De Kurkmeer deels in Het Vliet of ’t Vliet.         Zie agendapunt 10  Beantwoorden door 
            secretaris 

5-10-2020 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 
Suggestie namen van Friese kunstenaars of Friese componisten in       Niet akkoord voor  Beantwoorden door 
brede zin van het woord te benoemen in De Hem.            De Hem, wel als idee  secretaris 
Er is al een thema vastgesteld in De Hem: Greidebisten.            opnemen in de 

          portefeuillelijst 
 
21-10-2020 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 
       Suggestie naamgeving: Greta Thunbergschool (voor één van de           Doorgeven aan   Beantwoorden door 

scholen in Middelsee). Wij gaan in principe niet over namen voor        Projectbureau   secretaris 
gebouwen, wel kunnen we een advies daarover uitbrengen.  
We geven dit advies door aan het Projectbureau Middelsee. 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

                   
21-10-2020 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 

‘Opmerking heroverweging Jynkade versus Junokade, lijkt teveel  De namen handhaven Beantwoorden door 
op elkaar.’ We hebben dit bekeken en besproken, maar intussen     secretaris 
zijn de adressen al uitgegeven voor deze nieuwe naam Jynkade.  
Tevens zien we toch wel verschil, ook qua ligging in de stad.  

 
3-11-2020 A. v.d. Burg   Suggestie naamgeving       Zie agendapunt 6 Indiener was aanwezig 

Suggestie naamgeving Meindert Heeg aan voetpad Easterlittens.  
 
13-1-2021 M.C.J. Wielenga   Suggesties naamgeving 

‘Suggestie om 2 namen te benoemen voor de 2 eilandjes aan de  Zie agendapunt 12 
noordwestzijde van De Klamp:   De Eider en De Klyster, dat zijn  Deze namen wel op  Beantwoorden door 
typisch Friese vogelnamen.’       de lijst zetten.   secretaris 
‘Suggestie voor verbouw oude PTT-gebouw aan Droevendal en  
Gedempte Keizersgracht. Daarbij is een nieuwe invulling in de  
vorm van een hofje denkbaar. Mocht dit inderdaad zo zijn dan kan  
de naam: Keizershof ontstaan voor het nieuwe binnenterrein.’ 
We hebben dit bekeken en besproken, maar intussen    Deze naam wel op  Beantwoorden door  
zijn de adressen al uitgegeven voor deze verbouw aan de   de lijst zetten als secretaris 
Ritsumastraat.        Idee. 
‘Suggestie stadsdeel Middelsee: de 6 te bouwen bruggen bij  
Havenstad kunnen genoemd worden naar personen of gebruiks- 
voorwerpen uit de tijd van Kening Redbad: hier heb ik gedacht    
naar namen van functionarissen uit de Middeeuwen: -schoutbrêge, Wel leuk idee. Dit  
baljuwbrêge,  ammanbrêge,  drostbrêge,  ridderbrêge, en  punt wordt op de  
rakkerbrêge .-  (de schout en zijn rakkers. Dat waren een soort  volgende vergadering  
politieagenten).’        behandeld.   Agenderen 

 
1-3-2021 M.C.J. Wielenga   Suggestie naamgeving 

‘Suggestie om Aldgillis, de Friese koning die in de zevende eeuw  Naam staat al op de  Beantwoorden door 
regeerde in het gebied tussen het Zwin en de Weser, te benoemen lijsten voor thema  secretaris 
in Middelsee. Aldgillisleane of Aldgilliswei.’     Middeleeuwen en  

Portefeuille 
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten        Actie 

 
4-3-2021 M.C.J. Wielenga   Suggesties naamgeving 

‘Suggestie of in navolging van Nijmegen ook in Leeuwarden in de  Niet akkoord     Beantwoorden door 
Vrijheidswijk de namen van verzetsmensen van portretjes kunnen       secretaris 
worden voorzien, passend qua grootte bij de namen.’  
Volgens ons is dit vandalisme gevoelig, bv. foto’s bekladden.  
We denken dat indien iemand wil weten hoe iemand er uit zag,  
men tegenwoordig zijn mobiel pakt en via google de persoon in 
kwestie gaat opzoeken.  

 
8-3-2021 Motie Blik op bijzondere Suggesties naamgeving 
  vrouwen                                  ‘Suggestie tot samenstellen lijst door burgers met namen van   Lijst opstellen    Secretaris en leden 

bijzondere vrouwen.       Zie ook agendapunt 11 
Meer aandacht voor benoemen van vrouwen.’ 
De Raad heeft deze motie aangenomen.  
Mevr. Feenstra licht toe wat we gaan doen met deze motie:  
Het artikel in de LC van Erwin Boers toont aan dat we het in  
Leeuwarden niet zo slecht doen qua benoemen van vrouwen.  
Bv. in de Bonifatiuswijk en Blitsaerd zijn veel vrouwen benoemd.  
We gaan een filmpje maken, daarvoor gaan we in een aantal   Filmpje maken    Communicatie 
dorpen inwoners hierover vragen stellen. Dit zetten we op  
social media en roepen daarmee lezers op om te komen met  
suggesties.  
Aed Levwerd heeft al een lijst aangeleverd met namen en wij gaan Lijst opstellen    Secretaris en leden 
deze lijst aanvullen.  

 
             
5) Aanpassing wijken/buurten   Het voorstel van de commissie is om de kaart Wijken en buurten 

Gemeente Leeuwarden {Bijlage 1}   van Leeuwarden opnieuw vast te stellen, zoals op de Bijlage 1 is  
aangegeven. Het heeft te maken met de Gemeentegrenswijziging  
tussen de Gemeente Leeuwarden en de Waadhoeke.  
Hieruit vloeien de volgende consequenties voort: 
- Wijziging van bestaande wijkgrens van Stiens e.o. & buurtgrens  

Alde Leie. 
- Wijziging van bestaande wijkgrens van Dorpen Zuid-West &  

buurtgrens Buitengebied Easterlittens. 
- De volgende straat- en water namen handhaven:   

Arjen Roelswei / Leijester Hegedyk / Leister Feart /  
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

Boalserterfeart Easterlittens. De straatnaam Froonackerdyk  
ook in Easterlittens benoemen. De straatnamen Weakenserdyk  
en Langwert in Easterlittens intrekken. Deze wijziging met  
terugwerkende kracht vast te stellen op 1-1-2021. 
De commissie naamgeving stelt voor om met deze wijk- en  
buurtwijziging akkoord te gaan. 
Er was nog twijfel over de benaming Leijesterpaed (volgens  
Google Maps). Het bleek dankzij Dorpsbelang Alde Leije te gaan  
om een voormalig fietspad vanaf de Arjen Roelswei, wat in 1986  
veranderd is in een toegangsweg naar de boerderij. 
Dus deze benaming hoeft niet benoemd te worden. In het Bildts  
heet dit Laaisterpadsy. 

      De secretaris van de commissie naamgeving brengt in dat Dorps- 
      Belang Alde Leije zeer verbolgen was over de benaming  

Wijken en Buurten. “Waar zijn de dorpen?” De secretaris heeft  
haar gelijk gegeven, dit is een achterhaalde gewoonte qua  
benaming binnen de gemeente en het CBS. We spreken af voortaan  
gebruik te maken van de term: Wijken, buurten en dorpen.  
Dhr. Van der Burg stelt een informatieve vraag omtrent de ligging  
van de Boalserterfeart, ligt dit in de Waadhoeke of in gemeente  
Leeuwarden. De secretaris zal dit uitzoeken en komt er bij de heer  
Van der Burg op terug. {dit is inmiddels gebeurd} 
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 
 
             
6) Naamgeving in Easterlittens {Bijlage 2}   Na de ingezonden vraag van 3 november 2020 door dhr. Van  

der Burg, is er uitgebreid contact geweest tussen hem en de  
commissie naamgeving. Hij is voorzitter van de MFC de Jister  
in Easterlittens. Het bestuur van de MFC wenst een nieuw  
adres en daarin een nieuwe straatnaam. Aan deze nieuwe  
straatnaam geven ze de suggestie van: Meindert Heeg.  
Meindert Heeg zette zich al sinds 1960 in op tal van  
terreinen in het dorp Easterlittens, met name op het terrein  
van de sport. Hij voldoet ruimschoots aan het criterium van  
“Iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving  
heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd”.  
Vanaf 1960 organiseerde dhr. Heeg tal van activiteiten in het  
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Agendapunten     Behandeling       Besluiten    Actie 

 
dorp en vanaf 1975 was hij in allerlei rollen actief voor de  
Voetbalvereniging Oosterlittens. Daarnaast is hij vanaf 1978  
vijf jaar lid geweest van de sportcommissie van de  
voormalige gemeente Baarderadeel. Vanaf 1989 was hij  
penningmeester en beheerder van multifunctionele gebouw  
“De Jister”. Hij kreeg samen met zijn vrouw de Koninklijke  
onderscheiding op 27 april 2007 tot Lid in de Orde van  
Oranje-Nassau. De weduwe is akkoord met het voorstel tot  
naamgeving. Vandaar ook dat de commissie naamgeving  

      voorstelt om met deze benaming akkoord te gaan:    
Meindert Heegpaad 

      Ondertitel: 
      Meindert Heeg (1947 – 2018), erelid van VV Oosterlittens.  

De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
Zo wordt dit dan ook aldus besloten.    Positief advies aan B&W       B&W Nota maken 

      Na afloop van de vergadering had de secretaris nog even  
contact met de indiener van deze suggestie. Waarschijnlijk  
wordt er t.z.t. een kleine onthulling gehouden van deze  
straatnaam. 
 
 

7) Naamgeving in Middelsee    Projectbureau Middelsee heeft ons gevraagd te komen met 
{Bijlage 3, 3a}       geschikte werknamen voor de buurten van de wijk Middelsee. 

Hier hoeft geen collegebesluit overgenomen te worden.  
      De commissie naamgeving komt tot de volgende namen: 

1. Havenstêd 
2. Wetterstêd  (plus 7.) 
3. Wetterryk    (plus 5. en 6.) 
8. Middelseewyk 
9. Dynamyk   (plus 10.) 
11. Piskhoarne  
12. De Trijehoeke 
13. Barrahûs 
14. Geen naam voorlopig 
16. De Werp   (plus 17. en 18) 
19. Doorfietsroute Middelsee 
Tevens het voorstel om een aantal gebieden samen te   
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Agendapunten    Behandeling        Besluiten   Actie 

 
voegen. 
Voorafgaand aan de vergadering is er nog inbreng geweest  
vanuit het Projectbureau over de benaming van nr. 8. Deze  
naam kan voor verwarring zorgen: wijk Middelsee en  
Middelseewyk. We zagen het als knipoog naar de  
Hollanderwijk. Tevens heeft dhr. Smeding een thema aange- 
leverd en is er een geheel ander voorstel gekomen vanuit  
Buurtkomité Barrahûs.  
De voorzitter geeft eerst het woord aan dhr. Smeding:  
Hij geeft een compromis voor nr. 8: Middelseebuorren. Tevens  
heeft hij een thema aangeleverd voor straatnamen in deze  
wijk: Kwelder, gerelateerd aan de Middelzee.    
We nemen dit mee in de besluitvorming t.z.t.  
Vervolgens krijgt mevr. Jongbloed het woord: Buurtkomité  
Barrahûs vindt de namen niet zo mooi! Laat Barrahûs als  
gebiedsnaam bestaan! Voeg daar geen andere werknamen aan  
toe. Barrahûs is Barrahûs! Wij komen met een geheel ander  
voorstel: Benoem de gebieden o.a. naar de dorpen rondom  
Middelsee: Havenstêd / Deinumerhoeke / Jellumerhoeke /  
Boksumerhoeke / Ljouwert Súd  en duidt deze aan in fasen,  
bv. Deinumerhoeke fase 1, Deinumerhoeke fase 2, etc.  
Laat gebied 11. Piskhoarne bij Barrahûs. Het voorstel van de  
commissie levert alleen maar onrust en verwarring op. 
Na deze reacties overlegt de voorzitter of we dit agendapunt  
voor de zomer nog weer opnieuw kunnen agenderen en eerst  
nader te overleggen met diverse partijen, waaronder ook  
het Buurtkomité Barrahûs. Dhr. Stuiver geeft aan dat het  
CBS ook nog wel even kan wachten. Deze gebiedsnamen zijn  
gerelateerd aan de werknamen. Samen komen we tot de  
conclusie dat het wijs is om met goede werknamen te  
komen, we kunnen er beter wat langer over nadenken, daar  
deze toch een eigen leven gaan leiden.         Volgende vergadering Z.s.m. overleggen 

met diverse partijen 
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Agendapunten    Behandeling        Besluiten       Actie 

    
8) Naamgeving in Techum {Bijlage 4}  In Goutum bestaat van oudsher de straatnaam Techumerdyk.  

Door de nieuwbouw zijn er in de loop der tijd enige veran- 
deringen ontstaan. Hierdoor is het handig om deze straat- 
naam aan te passen in dit gebied. Het voorstel is om de  
straatnaam Techumerdyk op te splitsen. Hierdoor wordt de  
situatie ter plekke verduidelijkt. De benaming Techumerdyk 
te laten bestaan voor het huidige deel waar auto’s kunnen  
komen en het fietspad anders te benoemen.  
De commissie naamgeving stelt voor om aan het fietspad de  
volgende  naam toe te kennen: Techumerdykje 

      Dhr. Smeding krijgt het woord en geeft aan dat hij het een  
heel mooi voorstel vindt. Het geeft in de naam aan dat de  
beide delen oorspronkelijk aan elkaar gekoppeld waren.  
De voorzitter spreekt dank uit voor de waardering van  
dhr. Smeding.  
Alle aanwezigen gaan hier verder mee akkoord.                  Positief advies aan B&W           B&W Nota maken 

 
 
9) Naamgeving bij Barrahûs {Bijlage 5}  Bij Barrahûs is een nieuw wandel-fietspad ontstaan.  

Het voorstel vanuit het Buurtkomité Barrahûs is om dit voetpad  
de volgende benaming te geven:  (Ald) Swichumerpaad  
De commissie naamgeving stelt voor om met de suggestie:  
Swichumerpaad akkoord te gaan.  
Mevr. Jongbloed geeft aan dat het woord Ald relateert aan het  
oude voetpad wat hier destijds naar Swichum liep. Zij bepleit  
het woord Ald er toch voor te zetten, i.v.m. de historische  
verwijzing en het daarmee de naam een extra verdieping geeft.  
Alle aanwezigen gaan akkoord met het bovenstaande.         Positief advies aan B&W           B&W Nota maken 

 
 

10) Naamgeving waternaam De Kurkmeer         Dhr. Hoek (OpenStreetMap-vrijwilliger en inwoner van Leeuwar- 
{Bijlage 6}      den) heeft de suggestie gedaan om de waternaam De Kurkmeer  

deels te wijzigen in: Het Vliet of ’t Vliet. Met het graven van het  
Schilkampsterrak zijn De Tynje en De Kurkmeer weer met elkaar  
verbonden; zij het iets oostelijker dan vroeger.  
Volgens de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) heet  
het hele kanaal van Camminghaburen tot aan het doodlopende  
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten   Actie 

             
einde bij het Noord- en Zuidvliet nu De Kurkmeer. Historisch  
gezien zou het volgens hem passend zijn om de naam 'Het Vliet'  
wederom aan een deel van het water toe te kennen, nu er met  
de realisatie van de doorsteek een logisch punt is om de  
scheiding met De Kurkmeer te markeren.  
De commissie naamgeving stelt voor om met deze suggestie  
akkoord te gaan:  Het Vliet en de rest van het water, ten oosten  
van het Schilkampsterrak, De Kurkmeer blijven noemen. 

      Zo wordt dit dan ook aldus besloten. De voorzitter bedankt de  
indiener voor de opmerkzaamheid van deze suggestie. De oude  
benaming was inderdaad verdwenen uit de officiële waternaam- 
lijsten/kaarten van de gemeente.           Positief advies aan B&W       B&W Nota maken 

 
 

11) Naamgeving Zwette VI Deinumerpolder  In de wijk De Zwette wordt binnenkort het nieuwste deel 
{Bijlage 7, 7a}    van dit bedrijventerrein ontwikkelt:  

De Zwette VI Deinumerpolder.  
De toegangsweg loopt vanaf de Johannes Brandsmaweg.  
Op dit moment zijn hier twee gebouwen van de Provincie  
Fryslân gevestigd(eentje is in aanbouw): Beiden zijn  
geadresseerd aan de Snelliusweg. Voorheen liep deze weg  
vanaf de Newtonlaan. Door de aanleg van De Heak en het  
Margaretha Zelle Akwadukt is dit gewijzigd. Het thema in  
Bedrijventerrein De Zwette is: Namen van Ontdekkers/ 
Wetenschappers. De commissie stelt voor om hier twee  
vrouwen te benoemen:  
- Christina Johanna Buisman (Leeuwarden, 22 maart 1900– 

Amsterdam, 27 maart 1936), Internationaal deskundige  
m.b.t. iepziekte.  

- Cornelia Johanna de Vogel (Leeuwarden, 27 februari  
1905 – Renesse, 7 mei 1986), Wetenschapster – Filosofe  
en theologe. 

De aanwezigen geven aan hiermee in te stemmen.  
Daarmee komen we tot de volgende namen: 

Buismanweg   /    De Vogelweg 
Wel wordt de opmerking gemaakt dat De Vogelweg zo wel  
heel algemeen klinkt. Vanwaar geen voorletter of voornaam?  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/22_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_maart
https://nl.wikipedia.org/wiki/1936
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Agendapunten     Behandeling        Besluiten      Actie 

 
Binnen dit thema worden alle wetenschappers met alleen  
de achternaam benoemd. Bv. Einsteinweg / Newtonweg.  
Echter wel James Wattstraat, waarschijnlijk daar het  
uitspreken van Wattstraat vreemd klinkt. De voorzitter geeft  
aan dat met de ondertitel al veel verklaard wordt.  
Tevens hebben we als commissie besproken dat we geen  
onderscheid gaan maken tussen mannen en vrouwenaan- 
duidingen. Dan qua gelijkheidsbeginsel ook alleen de  
achternamen bij vrouwen toekennen. Zo hebben we hierbij  
al toepassing gegeven aan de motie van de Raad om meer  
vrouwen te benoemen.   
Zo wordt ook tot dit voorstel besloten.      Positief advies aan B&W      B&W Nota maken 
We hebben gisteren een namenlijst met bijzondere vrouwen  
gekregen van Aed Levwerd. Deze gaan we naast die van    Zie ook ingekomen stukken 
onszelf leggen en zo komen we tot een up-to-date lijst    d.d. 8-3-2021 
om in de toekomst uit te putten voor de naamgeving.  
A. Feenstra geeft uitleg over een filmpje dat we als  
gemeente gaan maken om meer bewustzijn te vragen bij de  
inwoners van vooral de dorpen en om de oproep te doen om  
namen van vrouwen aan te leveren.  
Daarnaast gaan we op de website een straatnaamlijst  
opstellen van alle namen in de gemeente met een  
toelichting. Op dit moment is er op de website van het HCL  
de straatnamenlijst tot 2010 te vinden met uitleg.  
 

             

12) Naamgeving in De Klamp {Bijlage 8}  In De Klamp wordt een woongebied ontwikkeld onder de  

Sudertrimdielsdyk. Nijhuis heeft de Tender hiervoor  
gewonnen, zij noemen het plan It Nije Hiem. Conform het  
vigerend bestemmingsplan mogen hier maximaal 35 woning- 
en worden gerealiseerd. Het is de bedoeling een extensief  
woonmilieu te maken, dat zich onderscheidt van de andere  
bebouwing in De Klamp.  
In De Klamp zijn de straatnamen vernoemd in het thema:  
Fryske Greidefûgels 
De commissie naamgeving stelt voor om aan dit woongebied  
de volgende naam toe te kennen:  
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Agendapunten     Behandeling       Besluiten    Actie 

             
Goudtoefke (Goudhaantje) 
Alle aanwezigen vinden dit een mooie naam. Daarmee wordt  
ook dit voorstel akkoord verklaard.      Positief advies aan B&W         B&W Nota maken 

 
 
 

13) Rondvraag     Geen van de aanwezigen maakt hiervan gebruik. 
De voorzitter bedankt voor de voorbereiding van deze  
vergadering en een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 
 
14) Sluiting     Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering. 


