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RAADSVOORSTEL 
19R.00636 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  27 augustus 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s):  Naamgeving openbare ruimte 

Contactpersoon:  C. de Heer 
Tel.nr.: 8274 E-mailadres: heer.c@woerden.nl 
 

Onderwerp: Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 
2019 

 

De raad besluit: 
 

1. de Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 
vast te stellen. 

 

Inleiding:  

Al heel lang worden in Oudewater namen geven aan straten, wegen, lanen en stegen. Al deze 
namen zijn ooit ontstaan, bedacht, vastgesteld en daarna vastgelegd in de huidige basisregistratie 
adressen en gebouwen. Sinds 13 november 2013 kennen we een straatnamencommissie die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft aan ons college voor het benoemen van de openbare ruimte 
in Oudewater. Voor deze commissie is nog geen verordening vastgesteld waarin de samenstelling, 
taken en werkwijze van de commissie zijn vastgelegd. Dat is noodzakelijk. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikelen 147 en 156 van de Gemeentewet 
 

Beoogd effect: 

 Passende naamgeving van de openbare ruimte van de gemeente Oudewater 

Argumenten: 

1. De huidige straatnamencommissie en ons college vinden het belangrijk de samenstelling, 
taken en werkwijze van de commissie naamgeving van de openbare ruimte vast te leggen. 
Op die manier weten we wat we van elkaar mogen verwachten en waar we elkaar op 
kunnen aanspreken. Ons college wil door het vaststellen van deze verordening de huidige 
werkwijze formaliseren. 



Pagina 2 van 2 
 

Kanttekeningen: 

Geen. 

Financiën: 

Niet van toepassing. 

Uitvoering: 

Ons college wil ook de wijze waarop tot een naam gekomen wordt, vastleggen. Voor de historierijke 
gemeente Oudewater worden in de praktijk voor de openbare ruimte namen gekozen die 
verbonden zijn aan de geschiedenis, geologie en geografie van de stad, de dorpen en/of de 
omgeving. Wij hebben hierover beleidsregels vastgesteld (zie bijlage 19.085875.) 
 
Zodra uw raad deze verordening heeft vastgesteld en deze is bekend gemaakt, zal ons college de 
leden van de commissie naamgeving van de openbare ruimte benoemen, en de Beleidsregels 
naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 officieel bekend maken. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing 

Bijlagen: 

1. Raadsbesluit (19R.00637) 
2. Beleidsregels en toelichting naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 

2019 (19.085875) 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 


