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Inleiding 
Op 26 september 2019 heeft uw raad de Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente 
Oudewater 2019 vastgesteld (Gemeenteblad 2019, nummer 241103, 4 oktober 2019.) Op basis hiervan heeft ons college 
Ad Stijnman, Netty Stoppelenburg en Henk Treur voor de periode van vier jaar als leden van deze adviescommissie 
benoemd. Netty Stoppelenburg en Henk Treur waren (al) lid van de vorige straatnamencommissie. Een medewerker van 
de gemeente is secretaris van de commissie. De secretaris is geen lid van de commissie.  
Bij de adviezen van de commissie gelden de door ons college vastgestelde Beleidsregels naamgeving van de openbare 
ruimte gemeente Oudewater 2019 als leidraad (19.085875, D/22/049044).  
 
In december 2021 hebben Ad Stijnman en Netty Stoppelenburg om hen moverende reden zich teruggetrokken uit de 
commissie.  
 
   
 
Kernboodschap 
In recente debatten met uw raad is duidelijk geworden dat er een moderniseringsslag gewenst is. Meer straatnamen 
moeten worden genoemd naar vrouwen of naar gebeurtenissen of plekken die een relatie met vrouwen hebben. Dit is met 
name verwoord in de motie ‘Meer vrouw op straat’. Maar ook het vernoemen van personen en situaties vanuit de recente 
geschiedenis verdient meer aandacht.  
 
Met het oog op de uitbreidingen Kerkwetering en Statenland en de nog te vernoemen binnenstedelijke locatie Westerwal, 
hebben de wethouders Bob Duindam en Walther Kok namens ons college gesproken met het enig overgebleven lid van 
de commissie, Henk Treur. Hierin is het voornemen besproken in de nieuwe raadsperiode een nieuwe commissie te 
benoemen die recht kan doen aan de door uw raad gevraagde moderniseringsslag. Na dit  gesprek heeft Henk Treur te 
kennen gegeven zijn lidmaatschap te zullen beëindigen per het einde van de huidige raadsperiode. Dit geeft de nieuwe 
raad en het nieuwe college de gelegenheid zich uit te spreken over het gewenste nieuwe beleid. 
 
   



 
Financiën 
NVT 
 
   
 
Vervolg 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zal het nieuw te benoemen college aan de nieuwe raad zo 
spoedig mogelijk:  

1. een voorstel doen voor een wijziging van de verordening, als dat gewenst is; 
2. informeren over de wijziging van de beleidsregels naamgeving; 
3. informeren over de sollicitatieprocedure en benoeming de leden van de commissie die worden benoemd na 

vaststelling van een eventuele wijziging van de verordening. 

 
In de voorstellen zal ook aandacht zijn voor de taken en positie van de ambtelijk secretaris van de commissie. 
 
   
 
Bijlagen 

1. Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 (19R.00637, 
D/22/049043) 

2. Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 (19.085875, D/22/049044) 

 


