Portefeuillehouder
Afdeling
Product
Subproduct
Onderwerp
Overveen
Registratienummer
Registratienummer(s) bijlage(n)

Aan burgemeester en wethouders
wethouder M. de Rooij
Bouwen en Wonen - F. Bettink
01. Verkeer / wegbeheer
Straatnaamgeving Park Haringbuys
25 november 2014
2014067214
2014067455 (Plan van Aanpak straatnaamgeving Haringbuys),
2013001870 (besluit d.d. 5-2-2013 tot toekenning naamgeving Haringbuys),
2013005899 (bezwaarschrift Jok),
2013011497 (bezwaarschrift Jonag),
2013034158 (advies bezwarencommissie),
2014018260 (brief d.d. 21-5-2014 van de heer A. Soeteman),
2014056272 (email d.d. 30-7-2014 van Jonag),
2014064958 (zakelijk verslag gesprek 4 september).

:
:
:
:
:
:
:
:

BESLUIT genomen door B&W d.d. 25 november 2014.

Straatnaamgeving Park Haringbuys
Het college besluit:
1. de toegekende straatnamen voor Park Haringbuys in te trekken;
2. het aangepaste Plan van Aanpak straatnaamgeving Haringbuys (2014067455) vast te stellen;
3. opnieuw de ad hoc straatnaamcommissie Haringbuys op te roepen en deze te laten komen met een
voordracht voor twee straatnamen op Park Haringbuys.
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Aanleiding
Op 5 februari 2013 heeft u besloten de straatnamen Gezina van der Molenlaan en Mies Noltelaan toe te
kennen aan de twee straten in het project Haringbuys. Het besluit tot toekenning van de
straatnaamgeving binnen het plangebied Park Haringbuys is zorgvuldig tot stand gekomen. Er is een ad
hoc straatnaamcommissie in het leven geroepen, welke de diverse voorgedragen namen heeft
onderzocht. Hierbij zijn alle facetten uit het leven van Gezina van der Molen de revue gepasseerd.
Tegen de naam Gezina van der Molenlaan zijn bezwaren ingediend door de vereniging Joodse
OorlogsKinderen (Jok) en de vereniging Joodse naoorlogse generatie (Jonag). Het besluit was van
algemene strekking en dus niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Bezwaarden zijn echter wel gehoord
(in een gesprek met wethouder Schep, door de bezwarencommissie en in een gesprek met wethouder
De Rooij en burgemeester Nederveen. In dit laatste gesprek zijn de verenigingen vergezeld door het
Centraal Joods Overleg (CJO)). De bezwaren richten zich tot de straatnaam Gezina van der Molenlaan.
Ten aanzien van de straatnaam Mies Noltelaan speelt deze discussie niet. Ook medestanders hebben van
zich laten horen en wensen dat de gekozen namen blijven. Het college heeft getracht een zo objectief
mogelijk beeld te krijgen. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de hiervoor genoemde organisaties en met
individuele betrokkenen. Uit al deze gesprekken is naar voren gekomen dat er met deze naam mensen
verdriet wordt gedaan en dat is nooit de bedoeling van een straatnaam. Er is ook contact geweest met
het Yad Vashem instituut in Israël. Zij gaven aan zich bij het toekennen van de onderscheiding
uitsluitend te hebben geconcentreerd op wat er tijdens de oorlog is gebeurd, en niet daarna.
Inmiddels is ook de raad betrokken en heeft u toegezegd een heroverweging plaats te laten vinden.
Ondanks de secure voorbereiding is er een groep die problemen met deze naam heeft. Naar voren is
gekomen dat de naam gevoelig ligt en discussies oproept. Ook na raadpleging van diverse Joodse
instanties is de gevoeligheid naar voren gekomen.
De probleemstelling
De straatnamencommissie, die de twee namen heeft voorgedragen, heeft ons inziens niet kunnen
voorzien dat een dergelijke discussie over Gezina van der Molen zou kunnen ontstaan. Als van te voren
bekend was geweest dat mevrouw van der Molen zoveel emoties zou oproepen, verwachten wij dat de
straatnamencommissie nooit tot deze voordracht zou zijn gekomen en het college dit besluit niet zou
hebben genomen.
Het college mengt zich nadrukkelijk niet in de discussie over de persoon Gezina van der Molen. Het
college is slechts van mening dat geen enkele straatnaam controverse mag oproepen. Een straatnaam
moet boven iedere vorm van discussie staan. Een straatnaam is functioneel en moet neutraal zijn.
De doelstelling
Er dient besloten te worden of er een nieuwe straatnaam toegekend moet worden aan de twee straten
op het Haringbuysterrein.
De oplossingen
Ondanks de secure voorbereiding (zie 2013001870) zijn er inwoners die problemen met deze naam
hebben. Een straatnaam is functioneel en moet neutraal zijn. Gelet op de discussie sedert het besluit is
gebleken dat de straatnaam niet neutraal is. Ik adviseer u daarom de toegekende straatnamen te
vervangen. Hiervoor wordt dezelfde strategie gevolgd als bij de straatnaamgeving Park Wimbledon en
zal er, nadat de ad hoc straatnaamcommissie Haringbuys een voorstel heeft gedaan tot een zestal
namen (per tweetal aangeboden), een peiling worden gehouden onder de aspirant kopers en
omwonenden van het plangebied.
Het collegebesluit van 5 februari 2013 om twee straten in het Haringbuys gebied de namen: Mies
Noltelaan en Gezina van der Molenlaan te geven, trekt het college in, zodra het college een nieuw besluit
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naar de straatnamen te kunnen kijken, worden beide namen ingetrokken. Dit betekent niet dat de naam
Mies Noltelaan niet alsnog gekozen kan worden. Deze straatnaam maakt immers geen deel uit van de
discussie. De huidige straatnamen blijven tot die tijd in gebruik. Een straat moet immers een straatnaam
hebben op grond van de Wet basisadministratie adressen en gebouwen (BAG). De verleende en nog te
verlenen vergunningen moeten toegekend worden aan een straat. Het tijdelijk een andere naam
toekennen, neemt tijd in beslag en komt niet professioneel over.
Het college heeft de straatnamencommissie opnieuw de opdracht gegeven twee straatnamen voor te
dragen. Via een bewonerspeiling zal uit de twee opties een definitieve keuze worden gemaakt. Het
college hoopt dit proces voor eind januari af te ronden.
De effecten
De straatnamen worden vervangen. De vergunningen die nu zijn afgegeven dienen gewijzigd te worden
zodra de straatnaam is veranderd.
Milieu-aspecten
N.v.t.
Communicatie-aspecten
De raad wordt door middel van een raadsbrief geïnformeerd. Tevens worden Jok, Jonag, CJO, de
straatnaamcommissie en de kavelkopers per brief geïnformeerd. Ook zal er een persbericht uitgaan.
Financiële aspecten/risico’s
N.v.t.
BTW-aspecten
N.v.t.
Voorstel
Het college besluit:
1. de toegekende straatnamen voor Park Haringbuys in te trekken;
2. het aangepaste Plan van Aanpak straatnaamgeving Haringbuys (2014067455) vast te stellen;
3. opnieuw de ad hoc straatnaamcommissie Haringbuys op te roepen en deze te laten komen met een
voordracht voor twee straatnamen op Park Haringbuys.
Uitvoering
De ad hoc commissie straatnaamgeving Haringbuys dient bijeengeroepen te worden en de voordracht
van deze commissie dient gepeild te worden bij de aspirant kopers en omwonenden van het plangebied.

Het hoofd van de afdeling Bouwen en Wonen,

