COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Naamgeving openbare ruimte bouwplan “De Wilgen”
Te besluiten om
1. De naam ‘ Twee Sluizen’ (of het origineel ‘De Twee Sluizen’) vast te stellen voor de
openbare ruimte van het bouwplan op het voormalig “Tuincentrum De Wilgen” aan de
Boveneindselaan.
Inleiding
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwplan zijn adressen nodig.
Een straatnaam en huisnummers. Door nu de straatnaam al vast te stellen kunnen bij de
afgifte van de omgevingsvergunning door de BAG medewerkers de huisnummers worden
vastgesteld voor de woningen van het bouwplan.
Beoogd effect
Het toekennen van een naam voor de openbare ruimte van het bouwplan “De Wilgen” op het
terrein van het voormalig “Tuincentrum De Wilgen”
Argumenten
Voor de voorgestelde naam is om een aantal redenen gekozen. De naam ‘De Twee Sluizen’
verwijst naar twee uitwateringssluizen die zich destijds bevonden aan het gedeelte van de
IJsseldijk waar de nieuwe woningen worden gebouwd. Een van die sluizen – het monument
Reinier Blok gemaal – bevindt zich nog op de oorspronkelijke locatie.
Verder is het bouwplan gelegen in een gedeelte van de gemeente waar aan de openbare
ruimten allemaal namen zijn gegeven die verwijzen naar de namen van ‘historische buurtjes’
zoals Steenplaats, Tenge, Zevenster enz. (zie kopie brief Streekmuseum Crimpenerhof). De
Twee Sluizen sluit daar dus goed bij aan en bevordert door die relatie de vindbaarheid van
de woningen. Om redenen van eenvoud en gemak in het gebruik adviseer ik u “Twee
sluizen” vast te stellen in plaats van “De Twee Sluizen”.
Alternatieven zijn:
1. Tichelarij
2. (‘t) Boveneindsehof

Een ‘middeleeuwse’ benaming voor steenfabrieken
Een bedachte naam die aangeeft vanaf welke straat het
bouwplan aftakt.

Kanttekeningen
Geen.
Financiën
Kosten voor straatnaam- en huisnummerborden.
Communicatie
Voor de toekomstige bewoners via o.a. de omgevingsvergunning en voor allerlei instanties
via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
Uitvoering
N.v.t.

