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Inleiding/Context
In 2010 is conform artikel 4 van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering 2009 
een adviescommissie straatnaamgeving met externe leden ingesteld, die de kwaliteit in zich 
heeft voorstellen te doen die creatief, authentiek en breed gedragen zijn.
Op 8 maart 2016 hebben wij voor het laatst de leden van de commissie benoemd.

Wij zien thans aanleiding om een wijziging aan te brengen in de samenstelling van de 
commissie. Dit houdt verband met het vertrek van ere-burger H. Tuning uit de gemeente en 
met de samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019.

Effecten
Het effect en de werkwijze en samenstelling van de commissie zien wij als volgt.
Op ons verzoek kan de commissie advies uitbrengen over:

a) de verdeling van de gemeente in wijken en buurten;
b) de naamgeving van wijken, buurten en straten;
c) het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan 

gemeentelijke bouwwerken.
Dit advies mag ook betekenen dat ons meerdere opties worden voorgelegd.

De commissieleden worden door ons benoemd en ontslagen. Men kan tussentijds ontslag 
nemen.
Qua samenstelling hebben wij ervoor gekozen dat de burgemeester als voorzitter optreedt. 
Verder maken leden van de stichting Meer-Historie, ereburger(s) en één 
ervaringsdeskundige op het gebied van straatnaamgeving deel uit van de commissie.
De commissie heeft twee vaste adviseurs, zijnde de gemeentelijke stadsarchitect en de BAG 
beheerder (specialist Beheer) en wordt secretarieel ondersteund vanuit de gemeente.
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Middelen
De commissieleden krijgen een presentiegeld van € 20 per bijeenkomst en een compensatie 
voor de reiskosten overeenkomstig de regels van de Belastingdienst. De structurele kosten 
begroten wij op € 750 per jaar. Deze worden gedekt uit het programma Kwaliteit fysieke 
omgeving beleidsdoel d taakveld 2.1. (Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed 
begaanbaar, schoon en veilig).

Personele samenstelling
De commissie bestaat thans uit de volgende leden:

• Mevrouw L.C. Daggers-de Koning uit Hoofddorp (stichting Meer-Historie);
• De heer H.F. Stroet uit Landsmeer (stichting Meer-Historie);
• De heer C.A. van Ojik uit Zwanenburg (ereburger);
• De heer P. Bandstra uit Delft (kenner straatnamen Haarlemmermeer);

De heer H. Tuning maakt met ingang van 1 januari 2018 al geen deel meer uit van de 
commissie. Wij verlenen hem hierbij eervol ontslag.

Samenvoeging gemeente Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude
Na de samenvoeging van de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude per 1 januari 2019 zal de straatnamencommissie adviezen voor 
straatnaamgeving gaan geven in de nieuwe gemeente. Met het college van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is afgesproken dat de straatnamencommissie van de 
gemeente Haarlemmermeer vooruitlopend op de samenvoeging nu al advies gaat geven 
over straatnaamgeving in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. In verband 
daarmee vinden wij het wenselijk een vertegenwoordiger uit de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude te benoemen in de commissie.
Door het college van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de heer M. van Woerkom van de 
historische werkgroep Spaarndam voorgedragen om zitting in de commissie te nemen. Bij 
afwezigheid van de heer Van Woerkom zal mevrouw T. van der Sluis als plaatsvervanger 
optreden. Beide personen stemmen in met een benoeming in de commissie. De vergadering 
van 12 september 2018 hebben zij inmiddels bijgewoond.

Communicatie
Dit besluit zal in de Informeer en op de website van de gemeente worden gepubliceerd. 
Tevens zal de raad over dit besluit worden geïnformeerd.

Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer - Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
Dit besluit valt niet onder het preventief toezicht in het kader van de samenvoeging omdat 
met de financiële gevolgen rekening is gehouden in de vastgestelde en goedgekeurde 
programmabegroting.
Door nu al een inwoner van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de 
commissie te benoemen wordt vooruitgelopen op de situatie per 1 januari 2019. Deze nota is 
afgestemd met de portefeuillehouder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
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kan na de herindeling in de huidige vorm ter vaststelling worden voorgelegd aan het college
van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1. de heer M. van Woerkom van de historische werkgroep Spaarndam met terugwerkende 

kracht vanaf 12 september 2018 te benoemen in de straatnamencommissie en de heer 
Tuning per 1 januari 2018 eervol ontslag te verlenen;

2. mevrouw T. van der Sluis met terugwerkende kracht vanaf 12 september 2018 als 
plaatsvervangend lid te benoemen bij afwezigheid van de heer Van Woerkom;

3. deze nota ter informatie te zenden aan de raden van Haarlemmermeer en van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen,
de portefeuillehouder,/

Onno Hoes
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