VOORSTEL
zaaknummer:

1069933

afdelingsnaam:

Ruimtelijke Kwaliteit

steller:

Vincent Rossum, van

telefoonnummer

035 629 2079

onderwerp:

Naamgeving openbare ruimte "Jolanda Nagtzaamplein"

Voorstel
1.

de naam ‘Jolanda Nagtzaamplein’ toe te kennen aan de openbare ruimte aan de Buys
Ballotstraat te Hilversum, als aangegeven op de bij dit besluit behorende, en als zodanig
gewaarmerkte tekening 'Naamgeving openbare ruimte Jolanda Nagtzaamplein’ met
besluitnummer : 1069933

Samenvatting
Op basis van een buurtinitiatief wordt voorgesteld de openbare ruimte rondom de Buys Ballotstraat te
voorzien van de naamgeving ‘Jolanda Nagtzaam’. Jolanda Nagtzaam woonde tot aan haar dood aan de
Buys Ballotstraat op nummer 11 en was daar de sociale spil van de buurt. De buurt heeft de wens geuit
om het pleintje naar Jolanda te vernoemen. Voorgesteld wordt de straatnaam ‘Jolanda Nagtzaamplein’,
conform de gewaarmerkte tekening, toe te kennen aan de openbare ruimte.

Inleiding
Deze aanvraag tot naamgeving van de openbare ruimte betreft een buurtinitiatief. De zus (en
buurtgenoten) van Jolanda Nagtzaam hebben hierin het voortouw genomen met onderstaande
motivatie;
Jolanda Nagtzaam woonde aan de Buys Ballotstraat tot aan haar dood en was daar de sociale
spil van de buurt. Vaak op het pleintje aanwezig, maar vooral haar deur altijd open voor een
snoepje, fruit, wat te drinken of gewoon een kletspraatje aan haar grote keukentafel. Helaas is ze
op 16 februari 2019 overleden aan een hartstilstand. Haar populariteit was ook zichtbaar bij haar
uitvaart, die we bij hoge uitzondering mochten houden in de Vorstin en waar honderden mensen
bij aanwezig waren. Het gemis is groot, bij mij, maar ook zeker in de buurt waar ze woonde. Hoe
mooi was het dan ook inderdaad dat de buurt de wens heeft geuit om het pleintje naar Jolanda te
vernoemen/ een naambord te willen plaatsen. Wat een mooie manier om door te mogen leven in
energie op een plek in Hilversum waar ze zoveel verbroedering heeft gebracht.

Als onderdeel van de uitwerking van de Gebiedsagenda 1221 wordt er gewerkt aan een groene loper en
herinrichting van ontmoetingsplekken (speelplekken). Aan de Buys Ballotstraat is een plein gelegen,
hieraan is nog geen naamgeving gekoppeld. Het betreft hier naamgeving van openbare ruimte aan een
plein, aan dit plein worden geen adressen en nummering aangekoppeld. De woningen blijven
geadresseerd aan de Buys Ballotstraat.
Communicatie
Zaterdagmiddag 6 november wordt de ‘DAG over 1221’ georganiseerd. Op deze dag worden de
ontwikkelingen getoond en rondwandelingen georganiseerd. De onthulling van het naambordje “Jolanda
Nagtzaamplein’ past perfect binnen deze dag. Het naambordje ter ere van Jolanda Nagtzaam wordt door
de wethouder aangeboden aan haar zus Sandra
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.

Probleemstelling/doel
Het voorzien van naamgeving aan de openbare ruimte aan de Buys Ballotstraat te Hilversum.

Argumenten
1.1 Naamgeving openbare ruimte betreft een essentiële functie.
Naamgeving van openbare ruimten bevordert de vindbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte. Er
wordt voldaan aan de 'Verordening Adresnaamgeving- en nummering Gemeente Hilversum 2016';
1.2 Participatie
Het betreft een buurtinitiatief;

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,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage(n)
1.

Gewaarmerkte tekening 'Naamgeving openbare ruimte Jolanda Nagtzaamplein’ met
besluitnummer : 1069933

