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Den Haag, 5 oktober 2001
Aan de gemeenteraad

Naamgeving overkomend gebied n.a.v. gemeenteli jke herindeling Den Haag en
omgeving.

1. In le id ing
Nu de besluitvorming over de gemeenteli jke herindeling van Den Haag en omgeving een feit is, is het van
belang dat erduideli jkheid wordt geschapen omtrent de naamgeving van de per l-1-ZOOZ overkomende
gebieden en enkele aanverwante onderwerpen. Op 1-1-2002 worden delen van de gemeenten Leidschen-
dam, Voorburg, Riiswijk, Pijnacker en Nootdorp Haags grondgebied. Het gaat om dJ wijken ypenburg
(m.u'v.  De Venen) en Leidschenveen en de Vl ietzone (het gebied ten noorden van de A4l ,  mei ui tzoÀdering
y11 fark Leeuwenbergh. Dit nieuwe gebied omvat op 1 januari 2002 naar schatting 7.000 woningen, ruirË
250 bedrijven en biina 21 .000 inwoners. Niet alleen voor de gemeente Den Haag, maar zeker ootivoor de
nieuwe Haagse burgers en bedrijven is het van belang om te weten welke mutaties zich gaan voordoen.
Hoe eerder de gemeente hierover een besluit neemt, hoe sneller burgers en bedrijven hieóp kunnen antici-
peren. ln dit voorstel zuller zes aan elkaar gerelateerde kwesties aan bod komen, welke ziin gerangschikt
van groot- naar kleinschalig.

2. Aanduiding gemeentenaam
Art ikel  1 van de wet van 12 ju l i  2001 tot  gemeentel i jke her indel ing van Den Haag en omgeving stel t  dat
met ingang van 1 januari 2002 de grenzen van de gemeente's-Gravenhage wordên gewilzigd.-Dit betekent
dat de overkomende gebieden per 1-1-2Q02 oÍficieel tot het grondgebied van de ontiangen-d" ge*e"nte
behoren: 's-Gravenhage. Per 1-1-2002 zal  het  n ieuwe gebied derhalve de gemeentenaam 's-Gràvenhage
dragen. Hierover is geen discussie mogel i jk .

3. Aanduiding woonplaatsnaam
Hieraan gerelateerd is de kwestie van de woonplaatsnaam. Binnen het huidige grondgebied van Den Haag
kennen we slechts één woonplaatsnaamsaanduiding: 's-Gravenhage. In het ver ieden heeft 's-Gravenhagj
consequent gehandeld door overkomende gebiedsdelen dezelfde woonplaatsnaam toe te kennen als de
ontvangende gemeente, Zie de naamgeving van onder meer Scheveningen. Loosduinen en Wateringse Veld.
Wi i  stel len voor deze l i jn te cont inueren. De overkomende gebieden kr i jgen derhalve's-Gravenhage als
woonplaatsnaam. Met deze benaming wordt de stad Den Haag herkenbaar neergezet. Bovendien bevordert
di t  mogel i jk  de totstandkoming van het gevoel  van 'er  b i j  horen'  b i j  de nieuwe burgers.  Daarmee is de
betrokkenheid van inwoners bi j  de stad Den Haag gediend. De wi jz ig ing van de woonplaatsnaam van de
overkomende gebieden ho.udt.tevens wijziging van de postcodes in. Burgers kunnen via pTT post op een-
voudige wiize hun adreswijziging aan meerdere organisaties tegeli jk dooigeven. Wij stellen voor om
huishoudens waarvan het adres wiizigt vanwege een wijzigende woonpraatsnaam en postcode, een setje
yan 2! adreswijzigingskaarten cadeau te doen. Overeenkomstig het staande beleid zullen bedrijven en
instell ingen geen tegemoetkoming ontvangen in de eventuele kosten als direct of indirect gevolg van de
herindeling. De eenmalige kosten behoren tot het ondernemersrisico.

4. Benoeming 8e stadsdeel
Den Haag kent reeds zeven stadsdelen: Segbroek, Laak, Centrum, Loosduinen, Escamp, Haagse Hout,
Scheveningen. De overkomende gebieden zullen tezamen het achtste stadsdeel gaan vormen. Aangezien ,een stadsdeel  een organisator isch ordeningspr incipe is,  d ient  h ierover een raadsbeslui t  te worden genomenl
Het is echter niet noodzakeli jk dat dit nu gebeurt. Wij zi jn van mening dat de bewoners in het gebied hierin
vooraf een inbreng moeten kunnen hebben. De gemeente Den Haag staat graag open voor suggesties.
Als voorzet voor de benaming van het nieuwe stadsdeel  brengen wi j  "TediÀgerÉroek" in.  Hiervoor kan als
motivering worden aangedragen dat bij de naamgeving van de reeds bestaaÀde stadsdelen over het alge-
meen gebruik is gemaakt van histor ische topograf ische aanduidingen. In twee geval len- Escamp en
Segbroek'dienden als ui tgangspunt namen van polders waarvan de l igging min of  meer overeenkwam met
die van de desbetreÍÍende stadsdelen. De naam "Tedingerbroek" voor het nieuw te vormen stadsdeel
voldoet,  gezien de l igging van de Tedingerbroekpolder.  aan di t ,  a l  eerder gehanteerde, cr i rer ium.

5. Benoeming wijken
De huidige zeven stadsdelen bestaan uit 41 wijken. In het achtste stadsdeel is tevens sprake van indeling in
wi jken. Voorstelbaar is dat de wi jknamen Ypenburg en Leidschenveen in tact  b l i jven, maar ook hiervoor i i jn
naar onze mening suggest ies van bewoners welkom.

6. Benoeming buurten
De onderverdel ing van wi jken in buurten is eveneens iets dat nu niet  v ia een raadsbeslui t  hoeft  te worden
opgelegd'  maar in over leg met bewoners(vertegenwoordigingen) tot  stand kan worden gebracht.  Wi j  stel len
voor ook di t  op een later moment te doen.
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Winterkoninqlaan
G W'mftrkonr.rs laan komt voor in Den Haag (Segbroek) en in Nootdorp.  De Winterkoninglaan in Den Haag

tel t  3 adressen. Aan de Winterkoninglaan in Nootdorp z i jn nog geen adressen. Het voorstel  lu idt  daarom:
wijzigen van de Winterkoninglaan in Nootdorp in Goudvinklaan.

Kwartel laan
Oe t<wartet taan komt voor in Den Haag (segbroek) en in Nootdorp.  De Kwartel laan in Den Haag tel t  57

adressen. De Kwartel laan in Nootdorplel t  37 adressen. Het voorstel  lu idt  daarom: wi jz igen van de

Kwartellaan in Nootdorp in Glansvogellaan.

Pu rp erreiq erstra at
De Prr f t t r@aat komt voor in Nootdorp en in Leidschendam. Zowel in Nootdorp als in Leidschendam
zi jn nog geeÀ adressen aan de Purperreigerstraat.  Daar zeker is dat de straat in Nootdorp pas na 01-O1-
ZbOZ worOt opgeleverd en op di t  moment ons niet  bekend is wanneer de Leidschendamse straat wordt

opgeleverd luidt het voorstel: de Purperreigerstraat in Nootdorp wijzigen in Reuzenreigerctraat.

De Vriesstraat
De Wesstraat komt voor in Den Haag (Haagse Hout) en in Rijswijk. De De Vriesstraat in Den Haag telt 73

adressen. De De Vriesstraat in Rijswiik telt nog geen adressen. Op basis van het feit dat de De Vriesstraat

in ypenburg gelegen is in een buurt met straainámen die verwijzen naar oorlogsslachtoffers die gevallen ziin

in ypenburf en gétet op het feit dat nabestaanden betrokken ziin bij de straatnaamgeving luidt het voorstel:

de de Vr iesstraal  in Ypenburg wi jz igen in Jan de Vr iesstraat (Johannes Gerardus Maria de Vr ies '  1918-

,1 940, Huzaar) .

Lekstraat
De Lekstraat komt voor in Den Haag (Centrum) en in Rijswijk. 0p basis van het feit dat er nog geen

adressen zijn aan de Lekstraat in Ypenburg en aan de Lekstraat in Den Haag 1 26 adressen zijn' luidt het
voorstel: de Lekstraat in Ypenburg wijzigen Arnostraat.

Riinstraat
DE}ijnstraat komt voor in Den Haag (Centrum) en in Riiswijk. De Rijnstraat in Den Haag telt 13 adressen'
Op básis van het feit dat er nog geen adressen zijn aan de Rijnstraat in Ypenburg luidt het voorstel: de
Rijnstraat in Ypenburg wijzigen in Ebrostraat.
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óe-V!áffiaar komt voor in Den Haag (Centrum) en in Rijswijk. De Maasstraat in Den Haag telt 25O
adressen. Op basis van het fe i t  dat  er  nog geen adressen zi jn aan de Maasstraat in Ypenburg lu idt  het
voorstel: de Maasstraat in Ypenburg wijzigen in Marnestraat'

Gelet  op het bovenstaande geldt  ook voor een aantal  (huidig) Haagse huishoudens dat hun adres wi jz igt '
Deze huishoudens, die als gevolg van deze herindeling met een straatnaamwijziging te maken kri igen,
ontvangen een setie van 40 adreswijzigingskaarten.

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, gelet op heledYles.d.d-.r 3-10-2001 v,an-{e comryrissie voor 
I

VeirËói, 'a' ir iÀèádiàa-èÀ BeèénËimoê siadsóeïchteh (VVD, PvdA, cDA, D66, PPS' sP en HSP: vóór.
Crodnt-iht<s én ChristenUnie/SGP: stem vodrbehouden)
,  het  volgende beslui t  te nemen:

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

Beslui t :

l .  de nieuwe gebieden voor Den Haag, als bedoeld in deWettot  h.er indel ing van Den Haag e'o. ,  met
ingang van-1 januar i  2OO2 de woonplaatsnaam " 's-Gravenhage" te geven;

l l .  aan het straatgedeel te,  dat  op de bi j  d i t  beslui t  behorende tekening met c i j fers is aangegeven, met
ingang van 1 januar i  2OO2 de volgende naam te geven:

3.
4.
5.

Tekening St.str. 173:
1. Vu ur juf Íers ingel

Tekening St.str. I l4:
2.  Leidschendamse Middenweg

Pi j lkruidveld
Waterskistraat
J aco bsmantelstraat

Tekening St.str. I l5:
1.  Roeleveenseweg

Tekening St.str. í 16:
1. Veen lantstraat

geuzenleider

Tekeníng St.str. | 17:
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Tekening St.str. I l8:
Ypenburgse Boslaan
Zilvermeeuwlaan
Goudvinklaan
Glansvogel laan
Reuzenreigerstraat

Tekening St.str. | 19:
1.  Jan De Vr iesstraat {Johannes Gerardus Maria de Vr ies,  1918-1940, Huzaar)
Z. Arnostraat (rivier in ltalië)
3. Ebrostraat (rivier in Spanje)
4. Marnestraat (rivier in Frankrijk)

huishoudens, die als gevolg van de her indel ing Den Haag e,o.  een woonplaatsnaam-, postcode- o{
straatnaamwijziging kri jgen, een setje van 40 adreswijzigingskaarten te verstrekken.

Aldus besloten

De secretaris,

Burgemeester en wethouders van
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MOTIE

De Raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op
donderdag 11 oktober 2001, ter bespreking van Raadsvoorstel 273
inzake naamgeving overkomend gebied en straatnaamgevingo
stelt vasto

- dat de verandering in de naamgeving van reeds bestaande straatnamen bij
bewoners veel irritaties oplevert,

- overweegt dat het wenselijk is -bij naamgeving- dat bewoners sterker
betrokken worden bij de nieuwe naamgevingen in de toekomst.

- verzoekt het College met een voorstel te komen op welke wijze bewoners
van bestaande straten, middels enquetes of anderzins, nauwer betrokken
kunnen worden bij nieuwe naamgeving,
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