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Onderwerp: Naamgeving door de gemeente
Portefeuillehouder: Wethouder van Damme - Fassaert
Vragen:
1. Kan het college er voor zorgen dat er bij de naamgeving van straten e.d. ook rekening gehouden
wordt met namen uit andere categorieën dan de gebruikelijke, dus niet alleen schilders,
componisten, militairen, bomen en bloemen? Bijvoorbeeld met sporthelden of anderen die zich
buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt?
2. Is het mogelijk om daarbij ook de plaatselijke bevolking een stem te geven? Bijvoorbeeld via de
dorps- en wijkraden? (Daarbij uiteraard rekening houdend met de gebruikelijke criteria.)
3. Als het lastig is om een passende straat of plein te vinden, of omdat het te lang gaat duren, is
het college dan bereid om op een andere manier een dergelijke persoon blijvend te gedenken,
bijvoorbeeld door een monument of een plaquette? (Bijvoorbeeld voor wielrenner Theofiel
Middelkamp.) Ook een gebouw of sportcomplex naar een persoon vernoemen is mogelijk.
Aanleiding voor de vragen:
Op 16 oktober 2016 verscheen er een artikel in de PZC waarin werd gepleit om meer Zeeuwse
sporters te “vereeuwigen” in een straatnaam. Daarna is er op Facebook een oproep gekomen om
een straat te vernoemen naar de in de gemeente Hulst (Nieuw Namen) geboren oudwereldkampioen wielrennen Theofiel Middelkamp. Deze man was inderdaad van een uitzonderlijk
niveau in zijn discipline. Hij werd o.a. wereldkampioen op de weg en hij was ook de eerste
Nederlander was een etappe in de Tour de France won. Hij is ook internationaal bekend. Overigens
leeft er ook al lang de wens om een straat o.i.d. naar oud-burgemeester Vogelaar te vernoemen. En
zo zullen er ongetwijfeld wel meer voorbeelden zijn.
Eventuele toelichting:
Straatnamen zijn volgens de Commissie van de Straatnamen onderdeel van ons collectief geheugen,
Daarom moet naamgeving gepaste aandacht krijgen. (Bestaande straatnamen bij voorkeur niet
wijzigen.) Daarnaast zijn er criteria waaraan straatnamen moeten voldoen, onder andere:
 Rekening houden met ondervertegenwoordigde groepen, daarbij diversiteit voorop.
 De naam moet goed te communiceren zijn.
 Personen moeten in het algemeen overleden zijn (met enkele uitzonderingen).
 Bij voorkeur samenhang qua straatnaam in de wijken. In de meeste Hulster kernen bestaat deze
samenhang niet of nauwelijks en kan er dus vrij gekozen worden uit geschikte kandidaten!
Onlangs kreeg de Commissie Ruimte een voorstel voor een Karel Slabbaertstraat. Dit was een
verdienstelijk kunstschilder uit de Gouden Eeuw. Helaas is er bijna niemand meer die dat weet en
de naam is mede daarom ook niet zo eenvoudig te communiceren.
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