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Aan de Gemeenteraad

Voorstel
1. De straten in het bouwplan Oosterreeweg de naam ‘Corneliskamp’ te geven
2. het schelpenpad dat loopt vanaf de oostelijke Noorderstreek richting zwembad de Dúnatter de
naam ‘Dunatterpaid’ te geven.
Achtergrond
Straatnaamgeving is juridisch een grondwettelijke bestuursbevoegdheid van de gemeenteraad. De
raad is op dit punt volstrekt autonoom, dit raadsbesluit behoeft geen goedkeuring van een hogere
overheid. De straatnamencommissie heeft de opdracht meegekregen om de raad te adviseren over
straatnaamgeving. De opdracht bestond uit twee delen:
1. een naam geven aan de straten van het uitbreidingsplan Oosterreeweg;
2. een naam voor het pad vanaf de Van Westerholtlaan naar het Duinpad bij het zwembad.

Ad 1.
De naam Corneliskamp heeft de volgende oorsprong: De betekenis van ‘kamp’ is ‘stukje land’.
Cornelis Visser was jachtopzichter en onbezoldigd rijksveldwachter (hij mocht bekeuren) in dienst van
graaf Bernsdorff. Als kleine boer kreeg hij de beschikking over het stukje land, het huidige plangebied.
In de volksmond werd dit het Corneliskamp genoemd. Op Schiermonnikoog zijn meer straten
gebaseerd op voornamen, denk aan Karelspad, Jacobspad, Melle Grietjespad of Koosjespaid.
Omdat het bouwplan aan de Oosterreeweg één geheel is, heeft de commissie besloten om één
straatnaam voor te stellen.
Ad 2.
De achtergrond van het voorstel Dunatterpaid is de volgende. Een ‘dunatter’ is in eilander verhalen
een duingeest, een geest die vooral ’s nachts door de duinen waart. Aangezien het scheldenpad door
de oude duinen loopt, vindt de commissie het toepasselijk deze naam voor te stellen.
De voorgestelde straatnamen zijn getoetst aan de in 1994 door de raad vastgestelde verordening
straatnaamgeving en huisnummering, aan de landelijke boco-normen en aan de regels die de VNG
hanteert voor straatnaamgeving.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Stamhuis.

L.K. Swart.

