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Schiermonnikoog, 6 november 2008

Aan de Gemeenteraad

Voorstel
1. Mevrouw H. Fenenga en de heren S. Schut en R. Sikkema in de straatnaamcommissie te
benoemen en de heer L.J. Wiersema te benoemen als voorzitter van deze commissie.
2. De regels die de VNG hanteert voor straatnaamgeving als uitgangspunt te nemen voor
toekomstige straatnamen op Schiermonnikoog.
3. De straatnaamcommissie de opdracht te geven om vóór 1 februari 2009 met een advies te
komen voor de naamgeving van twee straten in het bouwplan Oosterreeweg en de
naamgeving voor het schelpenpad dat loopt van de Noorderstreek richting zwembad de
Dúnatter.

Achtergrond
De straten in het bouwproject Oosterreeweg moeten een naamgeving krijgen. Daarnaast heeft de
raad in de vergadering van 21 oktober 2008 verzocht om ook het schelpenpad vanaf de oostelijke
Noorderstreek richting zwembad de Dúnatter en naam te geven. Om nieuwe straatnamen vast te
stellen is het nodig dat de raad eerst een straatnaamcommissie benoemt. Het advies van de
commissie moet vervolgens worden voorgelegd aan de raad. Naast de procedurele afspraken die
gemaakt moeten worden (benoemen straatnaamcommissie, tijdplanning besluitvormingsprocedure), is
het daarnaast raadzaam om een aantal hoofdregels voor straatnaamgeving te volgen die de VNG
heeft opgesteld. Deze regels zijn ter inzage in een bijlage.

Benoemen straatnaamcommissie
Straatnamen worden in Nederland vastgesteld door middel van een officieel gemeentelijk
raadsbesluit. Aan dit besluit gaat in veel gevallen een advies vooraf dat geformuleerd is door een
straatnaamcommissie. In Schiermonnikoog kennen we sinds 24 januari 1995 een Verordening
commissie straatnaamgeving. Deze commissie bestaat uit een lid van het college van burgemeester
en wethouders en 3 deskundigen met een cultuur-historische achtergrond. Daarnaast wordt een
secretaris toegevoegd aan de commissie, maar hij/zij is daarvan geen lid.
Op basis van de verordening is er formeel nog geen straatnaamcommissie benoemd. Van de
straatnaamcommissie die in 1994 voor het laatst bijeen is niemand meer beschikbaar vanwege
overlijden of andere redenen. Daarom zijn de volgende personen benaderd om zitting te nemen in de
straatnaamcommissie: mevrouw H. Fenenga, de heer S. Schut en de heer R. Sikkema. Wethouder
L.J. Wiersema is beoogd voorzitter. De functie van secretaris wordt ingevuld door een
vertegenwoordiger van het ambtelijk apparaat.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
S. Stamhuis.

L.K. Swart.

