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Voorstel
1.

de straatnaam ‘Burgemeester Bootweg’ toe te kennen aan de openbare ruimte, als aangegeven op
de bij dit besluit behorende, en als zodanig gewaarmerkte tekening 'Naamgeving openbare ruimte
Burgemeester Bootweg’ met besluitnummer : 447577.

Samenvatting
De naamgeving van openbare ruimten is in de eerste plaats bedoeld om plekken in Hilversum te kunnen
aanduiden. Voor de gemeente is naamgeving van belang voor een goede dienstverlening, de openbare orde
en veiligheid én voor stadsontwikkeling. Tussen de 's-Gravelandseweg en de Hoge Naarderweg worden 14
duurzame woningen gerealiseerd. Naamgeving van openbare ruimten vindt bij voorkeur plaats op basis van
samenhangende naamcategorieën. De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door straatnamen
van burgemeesters. Voorgesteld wordt de straatnaam ‘Burgemeester Bootweg’ toe te kennen aan de
openbare ruimte, conform de gewaarmerkte tekening.

Inleiding
Het plan ’s Gravenlandseweg 72
In villawijk Trompenberg Zuid , aan de rand van het centrum van Hilversum in de schaduw van Dudok’s
meesterwerk, het Raadhuis van Hilversum aan een nieuw laantje, worden op een historische plek 14
duurzame huizen gebouwd, alle van het type 2-onder-1-kap. Centraal in het plangebied wordt een weg
aangelegd die een verbinding vormt tussen de 's-Gravelandseweg en de Hoge Naarderweg. De 'sGravelandseweg vormt de hoofdtoegang tot het plangebied.
Naamgeving openbare ruimte
Namen en nummers (adressen) vervullen een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Niet alleen
voor dienstverlenende instanties als politie, brandweer, posterijen en ambulancebedrijven, maar ook voor
bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven. Zij kunnen veelal hun
werkzaamheden niet uitvoeren zonder goed sluitende informatie over adressen. Ook de burger heeft belang
bij goede adressering van zijn woonverblijf. Hij wenst immers 'vindbaar' te zijn. Adressen vervullen binnen
het openbaar bestuur eveneens een wezenlijke functie. De bevoegdheid tot het toekennen van namen aan de
openbare ruimte berust bij het college van burgemeester en wethouders. Naamgeving van openbare ruimten
vindt bij voorkeur plaats op basis van samenhangende naamcategorieën.
Onderbouwing ‘Burgermeester Bootweg’
In de naaste omgeving van de locatie zijn verscheidende straten vernoemd naar oud-burgemeesters, te
weten: Burgemeester Andriessenstraat, Burgemeester Gülcherlaan, Burgemeester Lambooylaan,
Burgemeester Schooklaan, Burgemeester Van Hellenberg Hubarlaan. Dit zijn allen burgemeesters van vóór
1951. Burgemeester J.J.G. Boot werd 1 oktober 1951 geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum, wat hij

zou blijven tot 1968. In deze periode steeg het inwonertal van Hilversum boven de honderdduizend
inwoners.
Er is voor de toevoeging ‘weg' gekozen omdat de straatnamen (’s-Gravelandseweg, Hoge Naarderweg,
Koninginneweg) gelegen rondom het plangebied ook voorzien zijn van de aanduiding ‘weg’. Voorgesteld
wordt de straatnaam ‘Burgemeester Bootweg’ toe te kennen aan de openbare ruimte.

Probleemstelling/doel
Het voorzien van naamgeving aan alle openbare ruimte in Hilversum.

Argumenten
1.1
1.2

naamgeving van openbare ruimten vindt bij voorkeur plaats op basis van herkenbaarheid. Het
bevordert de vindbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte; verscheidene straten in de naaste
omgeving zijn vernoemd naar burgemeesters;
er wordt voldaan aan de 'Verordening Adresnaamgeving- en nummering Gemeente Hilversum
2016';

Kanttekeningen
1

geen kanttekening.

Financiën, middelen & capaciteit
De naamgeving brengt, met uitzondering van de kosten voor het naambord, geen extra kosten met zich mee.

Uitvoering
Het toekennen van een naam of een nummer op grond van de verordening is een beschikking in de zin van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beschikking zal aan de formele en materiële eisen van de Awb
moeten voldoen. Op grond van de Awb is het mogelijk tegen een beschikking een bezwaarschrift in te
dienen bij het beschikkende bestuursorgaan.
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
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