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INHOUD (bij beknopte  toelichting  de  volledige  tekst,  anders  publieksgerichte  samenvatting)  

Vaststellen  van  nieuwe  straatnamen  voor  twee  nieuwbouwlocaties  in Austerlitz  en  Dennendal  in Den  Dolder  

VOORGESTELD  WORDT 

1. Voorde  (op bijiage  1) aangegeven  locatie  voor  woningbouw  in Austerlitz-Noord  de  straatnamen  Rutger  
Loenenweg  en  Etienne  de  Pinedaweg  vast  te  stellen;  

2. Voor de  (op bijiage  2) aangegeven  locatie  Hart  van  Austerlitz  de  straatnaam  Wellingtonweg  vast  te  
stellen;  

3. Voor de  (op bijiage  3) aangegeven  locatie  van  Dennendal  in Den  Dolder  de  straatnamen  Bloemenhof,  
Bomenhof,  Boshutlaan,  Bospad,  Dennendalweg,  Het  Plein,  Houtlaan,  Kapelweg,  Tuinlaan  en  Veldweg  
vast  te  stellen.  
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COLLEGEVOORSTEL  
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Biz: 2 

Vaststellen  van  nieuwe  straatnamen  voor  diverse  locaties  

VOORSTEL  

1. Voor de  (op bijiage  1) aangegeven  locatie  voor  woningbouw  in Austerlitz-Noord  de  straatnamen  Rutger  
Loenenweg  en  Etienne  de  Pinedaweg  vast  te  stellen;  

2. Voor de  (op bijiage  2) aangegeven  locatie  Hart  van  Austerlitz  de  straatnaam  Wellingtonweg  vast  te  
stellen;  

3. Voor de  (op bijiage  3) aangegeven  locatie  van  Dennendal  in Den  Dolder  de  straatnamen  Bloemenhof,  
Bomenhof,  Boshutlaan,  Bospad,  Dennendalweg,  Het  Plein,  Houtlaan,  Kapelweg,  Tuinlaan  en  Veldweg  
vast  te  stellen.  

INLEIDING 

De straatnaamcommissie  van  de  gemeente  Zeist  adviseert  uw college  over  de  naamgeving  van  de  
openbare  ruimte,  Dit gebeurt  hoofdzakelijk  bij planontwikkeling  waarbij  nieuwbouw  plaatsvindt.  In 
omgevingsvergunningen  meet  worden  aangegeven  welke  nieuwe  straatnamen  een  plan  bevat  en  hoe  de  
huisnummering  in nieuwe  straten  loopt.  Zodra  een  plan  concreet  is en  richting uitvoering  gaat,  wordt  het  
voorgelegd  aan  de  commissie  naamgeving  ter  advisering.  Binnen  vier werkdagen  na  een  collegebesluit  over  
straatnamen  meet  de  informatie  verwerkt  zijn in de  Basisadministratie  Adressen  en  Gebouwen  (BAG). 

De commissie  bestaat  uit wethouder  Jansen  als  voorzitter,  de  gemeentearchivaris  (vacature),  mevrouw  
Stades-Vischer  (kunsthistorica)  en  de  heer  Breunesse  (historicus).  Ambtelijk vertegenwoordigers  zijn Erik 
Jan  Bleijerveld  (geoinformatie  gemeente  Zeist),  Michael  Adamse  (BAG) en  jurist Reinier  Snijder.  Henri  
Elands  is ambtelijk  secretaris  van  de  commissie.  

Doel  van  het  voorstel  (SMART) 

Het  vaststellen  door  het  college  van  straatnamen  voor  locaties  met  nieuwbouw  of locaties  zonder  
formeel  vastgestelde  straatnaam  in de  gemeente  Zeist.  Door  deze  vaststelling  krijgen toekomstige  
bewoners  en  andere  betrokkenen  (tijdig) duidelijkheid  over  de  adressering.  De nieuwe  straatnamen  
kunnen  in omgevingsvergunningen  worden  meegenomen.  

ARGUMENTEN  

11 Rutger  Loenen  en  Etienne  de  Pineda  zijn van  grote  betekenis  geweest  voor  Austerlitz  
Rutger  Loenen  (1935-2012)  was  maatschappelijk  zeer  betrokken  bij het  dorp  Austerlitz.  Hij was  onder  
andere  secretaris  van  de  Stichting  Dorpshuis  en  oprichter  van  de  historische  werkgroep  Austerlitz.  Maar  hij 
is vooral  bekend  geworden  door  zijn vele  publicaties  over  de  geschiedenis  van  Austerlitz  inclusief  de  
Piramide.  Hij heeft  hiermee  een  belangrijke  bijdrage  geleverd  aan  het  behoud  en  herstel  van  het  cultureel  
erfgoed  in Austerlitz  en  gezorgd  voor  maatschappelijke  betrokkenheid  bij de  woonomgeving.  Rutger  Loenen  
heeft  zich geruime  tijd belangeloos  ingezet  voor  de  lokale  samenleving.  In Austerlitz  leeft  de  wens  een  straat  
naar  hem  te  vernoemen.  Een  ongeschreven  regel  luidt dat  een  straat  pas  naar  een  persoon  wordt  vernoemd  
als  deze  tenminste  tien  jaar  overladen  is. Gezien  de  grote  betekenis  van  Rutger  Loenen  en  de  omvang  van  
het  woningbouwplan  meant  de  commissie  gefundeerd  hiervan  te  kunnen  “afwijken”. Zijn familie moet  nog  om 
toestemming  worden  gevraagd.  
Etienne  de  Pineda  (1750-1812)  was  kolonel  en  gouverneur  van  Austerlitz  van  augustus  1806  tot december  
1810.  Daarnaast  was  hij loco-burgemeester  (adjunct-maire)  van  Zeist  in 1810-1811  en  lid van  de  
gemeenteraad  van  Zeist  in 1811.  

1.2  In Austerlitz  is het  historisch  gezien  gebruikelijk  om te  spreken  over  wegen  en  niet  over  straten  

2.1 Met het  doortrekken  van  de  bestaande  Wellingtonv/eg  ontstaat  een  logische  structuur  
De commissie  stelt  voor  om de  bestaande  Wellingtongweg  vanaf  de  Schooldwarsweg  in noordelijke  richting  
door  te  trekken  en  te  laten  aansluiten  op de  Schoolweg.  Omdat  de  huisnummering  opioopt  in noordelijke  
richting kan  de  nieuwbouw  ten  noorden  van  de  Schooldwarsweg  hier  zonder  probleem  op aansluiten.  
(Wellington  was  een  Engels  veldheeren  staatsman.  Hij versloeg  Napeleon  bij Waterloo.)  
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3.1 De straatnamen  op Dennendal  bestaan  informeel  al vela  jaren  maar  zijn nooit  vastgelegd  
In januari  2017  heeft  de  commissie  naamgeving  met  Reinaerde  gesproken  over  hun  locatie  Dennendal.  
Aanleiding  hiervoorwas  het  vaststellen  van  een  nieuw  bestemmingsplan  dat  aansluit  bij de  ruimtelijke  
ontwikkelingen  ter  plaatse.  De straatnamen  die  gebruikt  worden  op Dennendal  zijn niet  formeel  vastgelegd  in 
de  BAG. Dat  maakt  het  lastig  wanneer  bijvoorbeeld  hulpdiensten  ter  plaatse  moeten  zijn. De commissie  
adviseert  dan  ook om de  straatnamen  die  al vele  jaren  informeel  bestaan,  formeel  vast  te  leggen.  

KANTTEKENINGEN  

Erzijn geen  kanttekeningen.  

FINANCIELE TOELICHTING 

n.v.t.  

JURIDISCHE  ASPECTEN  

Op 6 oktober  2006  is het  instellingsbesluit  commissie  naamgeving  vastgesteld.  De commissie  naamgeving  
adviseert  op basis  van  dit besluit  uw college.  

DUURZAME ASPECTEN  

n.v.t.  

UITVOERING 

Na vaststelling  van  straatnamen  wordt  indien  nodig  de  huisnummering  bepaald  en  worden  aanvragers  op de  
hoogte  gesteld.  Daarna  voIgt de  aanvraag  om toekenning  van  postcodes.  

Planning  

Zie onder  uitvoering.  

Communicatie  en  Informatie  en  Automatisering  

De toegekende  nieuwe  straatnamen  worden  gepubliceerd  in de  Nieuwsbode.  

Bijiagen  

Bijiage 1 Locatie  woningbouw  Austerlitz-Noord  
Bijiage  2 Locatie  Hart  van  Austerlitz  
Bijiage 3 Locatie  Dennendal,  Den  Dolder  

Evaluatie/controle  door  de  raad  

n.v.t.  
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