B & W - NOTA
B & W - BESLUIT
Registratienummer: 1183553
Besluit:
Het College van B&W besluit
conform advies:

- tot benoemen van de volgende, nog aan te leggen wegen in de nieuwe wijk Claverveld fase 2: Zonnekers,
Herfstsuikerij, Juttepeer, Lindekerspad, Earlisehof, Zoutewelle, Winterlouwtje, Zoete Brederode,
Boerengroenpad (zie bijlage doc.nr.: 1195088)
- tot het wijzigen van de ligging van de volgende bestaande wegen: Kershage (zie bijlage doc.nr.: 1195088)

Vlissingen, 19 mei 2020
de secretaris,

mr. drs. ing. M. van Vliet
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1195088
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Onderwerp: Besluit naamgeving openbare ruimte Claverveld fase 2
Concept besluit:
Het College van B&W besluit:
- tot benoemen van de volgende, nog aan te leggen wegen in de nieuwe wijk Claverveld fase 2: Zonnekers,
Herfstsuikerij, Juttepeer, Lindekerspad, Earlisehof, Zoutewelle, Winterlouwtje, Zoete Brederode,
Boerengroenpad (zie bijlage doc.nr.: 1195088)
- tot het wijzigen van de ligging van de volgende bestaande wegen: Kershage (zie bijlage doc.nr.: 1195088)

Samenvatting
Besluit wordt gevraagd voor het benoemen en wijzigen van de ligging van openbare ruimten bij de
nieuwe wijk Claverveld fase 2 in Vlissingen

Inleiding
Voor de verdere ontwikkeling van Claverveld, fase 2, is het nodig de openbare ruimtes te benoemen.
Eerder is een thema vastgesteld voor de openbare ruimten in nieuwbouwplan Claverveld, namelijk
“(oude) fruitrassen” (besluit nr. 827505). In fase 1 is voornamelijk voor appelrassen gekozen, het
voorstel voor fase 2 zijn kersen- en perenrassen. De openbare ruimte “Kershage” bestaat al in
Claverveld fase 1, en het voorstel is deze naam ook te gebruiken voor het wegdeel dat hierop
aansluit in fase 2.
Wat willen we bereiken?
Het eenduidig benoemen van openbare ruimten, in lijn met de Verordening naamgeving en
nummering (adressen) 2019 en de regeling naamgeving en nummering (adressen) 2019, waarin
opgenomen de criteria voor de naamgeving.
Wat gaan we ervoor doen?
Binnen de organisatie heeft overleg plaatsgevonden waardoor dit voorstel tot stand is gekomen. De
uitkomsten passen binnen de beleidsregels naamgeving en criteria voor naamgeving, zoals genoemd
in de Regeling naamgeving en nummering (adressen) 2019. Ook is uitvraag gedaan bij ontwikkelaars
en makelaars die positief hebben gereageerd op het voorstel.
Wat zijn de kanttekeningen en risico’s?
Niet van toepassing
Wat mag het kosten?
Niet van toepassing
Wat en hoe gaan we communiceren?
Officiële publicatie door uitgifte van een elektronisch gemeenteblad.
Opname in de basisregistratie adressen- en gebouwen (BAG).
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