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Uvu kenmerk -

Geachte heer. mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door mevrouw \V. Paiiiusma 
en de heer B. Benjamins namens de D66-fractie gestelde vragen ex art. 41 
RvO over de Commissie Straatnaamgev ing. De brief van de vragenstellers 
treft u als bijlage aan. Hieronder gaan we specifiek in op de gestelde vragen: 

1, /,s het collt'i^e op de hoogte van de actie van afgelopen week van 'de 
Bovengrond.se ' met als streven meer diversileil in het straatheeld te 
bevorderen? 

Ja. wij zijn op de hoogte van deze actie. 

2. /.V het college op de hoogte van het hele id in Utrecht dat bewoners 
mee laat beslissen over straatnamen. 

Ja. wij zijn op de hoogte van het straatnamenbeleid in de gemeente ütrecht. 
Net zoals in de gemeente Groningen adviseert de commissie 
Straatnaamgeving in Utrecht het college van B&W over naamgeving, in 
Utrecht komt de commissie straatnaamgeving tot nieuwe straatnamen en 
onderwerpen in een proces samen met anderen. De commissie bedenkt zelf 
ideeën voor straatnamen en onderwerpen. Maar ook inwoners of betrokkenen 
kunnen met voorstellen komen waarna de commissie een afvveeins maakt. 
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In Groningen wordt nu afhankelijk van de situatie een wisselende manier van 
werken voorgesteld. Wanneer het een nieuwe straat in een bestaande buurt 
betreft, wordt de straatnaam thematisch ingepast in de reeks van de andere 
straten in de buurt. Als het gaat om een nieuwe buurt met bijbehorende 
straten, wordt in samenspraak met interne en externe deskundigen een route 
uitgestippeld en een passend thema gekozen. Vaak zijn deze thema's cultuur
historisch bepaald. Heel af en toe dient zich een naamgeving aan waar een 
andere methodiek passender is. Bij De Velden - de plek van het oude 
Oosterparkstadion - is er bijvoorbeeld voor gekozen om via een enquête 
Stadjers bij de straatnaamgeving te betrekken. Vervolgens heeft een jury in 
samenspraak met de straatnaamcommissie een voorstel gemaakt. 

3. Is het college het met D66 eens dat bewoners inspraak en 
zeggenschap zouden moeten hebben over hun leefomgeving en dat dit 
ook zou kunnen door het mede bepalen van nieuwe straatnamen? 

Wij zijn het met D66 eens dat bewoners inspraak en (mede-)zeggenschap 
moeten hebben over hun leefomgeving. Wat betreft straatnaamgeving zijn er 
in het verleden diverse malen op basis van suggesties en verzoeken van 
Stadjers of van maatschappelijke groeperingen namen vernoemd. Denk aan 
wijken zoals De Held waar eindjaren '90 bekende namen uit de wereld van 
de homo-emancipatie zijn vernoemd. Of denk aan de reeds gememoreerde 
bekende Groningse voetballers in De Velden. Of aan suggesties/verzoeken 
om specifieke personen te eren die in het verleden voor Groningen op 
maatschappelijk vlak van belang zijn geweest. Voorstellen en ideeën van 
inwoners zijn altijd van harte welkom. 

4. Ziet het college mogelijkheden om inwoners te betrekken bij 
straatnaam bepalingen? En zo nee, waarom niet? 

Op 1 januari 2019 zullen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer zijn 
heringedeeld tot één geheel. Dit lijkt ons een goed moment om de manier van 
straatnaamgeving aan die nieuwe situatie aan te passen. Immers, ook in Ten 
Boer, Haren en omstreken zullen straks nieuwe straten moeten worden 
benoemd. 

Wij geven het nieuwe college in overweging om naast vertegenwoordigers 
van de 'oude' gemeente Groningen ook straatnaamdeskundigen uit de 
voormalige gemeenten Ten Boer en Haren in de commissie op te nemen. 
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Aanvullend geven wij het nieuwe college in overweging om, net als in 
Utrecht, inwoners of maatschappelijke groeperingen nadrukkelijker in de 
gelegenheid te stellen om zélf met straatnaamsuggesties te komen. Dat kan op 
dezelfde manier als in Utrecht via een speciaal gemeentelijk emailadres. 
Aansluitend kan de indiener zijn of haar voorstel in de eerstvolgende 
straatnaamcommissie-vergadering toelichten. Ook het andere instrument -
een enquête onder de inwoners - blijft wat ons betreft in de nieuwe gemeente 
Groningen een goede mogelijkheid. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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D66 
Groningen, 15 augustus 2018 

Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen 

Betreft: Schriftelijke vragen ex Art 41 RvO over de Commissie Straatnaamgeving 

'Laat inwoners zelf nieuwe straatnamen kiezen' 

Afgelopen week was er veel aandacht in de media voor straatnamen middels een initiatief van "De 
Bovengrondse' die met een ludieke actie meer aandacht vroegen voor diversiteit in straatnamen. 
'Omdat straatnamen meer zijn dan het bord alleen, maar ook weergeven hoe je naar je geschiedenis 
kijkt, welke personen je in je gemeente extra aandacht wilt geven en welke voorbeelden je wilt stellen'. 

D66 Groningen onderstreept deze gedachte en ziet graag dat Groningers zich thuis voelen in de 
openbare ruimte en zich erin herkennen. Daarbij vindt D66 Groningen het belangrijk dat inwoners van 
de gemeente op allerlei manieren inspraak en zeggenschap hebben over de plek waar ze wonen. En dus 
ook over de naam van nieuwe straten. In sommige steden is dit al mogelijk. In de gemeente Utrecht 
kunnen inwoners bijvoorbeeld zelf straatnamen aandragen bij de commissie straatnaamgeving. 

D66 stelt daarom de volgende vragen aan het college: 

1) Is het college op de hoogte van de actie van afgelopen week van 'de Bovengrondse' met als streven 
meer diversiteit in het straatbeeld te bevorderen? 

2) Is het college op de hoogte van het beleid in Utrecht dat bewoners mee Iaat beslissen over 
straatnamen? 

3) Is het college het met D66 eens dat bewoners inspraak en zeggenschap zouden moeten hebben over 
hun leefomgeving en dat dit ook zou kunnen door het mede bepalen van nieuwe straatnamen? 

4) Ziet het college mogelijkheden om inwoners te betrekken bij straatnaam bepalingen? En zo nee, 
waarom niet? 

Hoogachtend, 

Bemdt Benjamins en Wieke Paulusma 
D66 Groningen 


