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Kennisnemen van
het collegebesluit m.b.t. de vaststelling van de straatnamen in het projectgebied Galgeriet.
Inleiding
Onlangs is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van fase 1 (Onder de dijk) van het project
Galgeriet. Voor het totale plan moeten straatnamen worden vastgesteld.
Aan inwoners is in januari 2021 via de Nieuwsbrief Galgeriet nr. 19 een oproep gedaan om ideeën voor
straatnamen in te zenden. Aan de oproep hebben 77 inzenders gehoor gegeven. Enkele inzenders hebben
meerdere thema's ingezonden. Er zijn in totaal 82 inzendingen ingebracht. Bij elkaar opgeteld zijn er maar liefst
1015 straatnamen ingediend.
Voor de beoordeling van de inzendingen is een speciale adviescommissie ingesteld. De adviescommissie heeft
vooraf kenbaar gemaakt de inbreng anoniem aangereikt te willen krijgen. Daarin is voorzien.
In de bijgevoegde notitie van de adviescommissie staan de uitgangspunten en de werkwijze van de commissie
beschreven, op basis waarvan de commissie tot dit voorstel is gekomen. Tevens heeft de commissie een
verantwoording en toelichting op de voorgestelde straatnamen geschreven, die ook als bijlage is toegevoegd
aan dit voorstel.
Het collegebesluit
De volgende straatnamen, zoals ook aangegeven op bijgaand kaartje, zijn door het college vastgesteld voor het
woningbouwproject Galgeriet dat betrekking heeft op de bouw van max. 700 woningen in het projectgebied
Galgeriet in Monnickendam:
Kade 1 Hellingkade
Kade 2 Gouwzeekade
Kade 3 Viskotterkade
Kade 4 Botterkade
Steeg 1
Steeg 2
Steeg 3
Steeg 4

Zoutziederij
Fileerderij
Visrokerij
lnleggerij

Straat 1
Straat 2
Straat 3
Straat 4
Plein

Galgeriet
Ansjovisanker
Haringklok
Bokkinghange
De Troeter

Argumenten
1.1. Onlangs is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van fase 1 (ca. 200 woningen)
1.2. De Wet basisadministratie adressen en gebouwen {Wet bag) vereist vaststelling van een adres
Op het moment dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor nieuwe panden (in dit geval woningen) dan
is het op grond van de Wet bag verplicht om gelijktijdig een unieke aanduiding (adres) vast te stellen. Om die
reden moeten straatnamen en huisnummers worden vastgesteld. Het vaststellen van huisnummers gebeurt in
dit plan op een later moment, wanneer duidelijk is welk pand welk nummer krijgt, en is gemandateerd aan het
afdelingshoofd/team ma nager.
1.3. De 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)' bepaalt dat burgemeester en wethouders bevoegd
zijn
De 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)' bepaalt in artikel 2 dat burgemeester en wethouders
een openbare ruimte (waaronder straatnamen) kunnen benoemen.
1.4. Een speciaal ingestelde adviescommissie heeft alle ingezonden ideeën voor straatnamen beoordeeld en stelt
de genoemde namen voor
De adviescommissie bestaat uit vier betrokken inwoners van Monnickendam met kennis van Monnickendam en
haar historie. Zie de bijgevoegde notitie van de adviescommissie en tevens hun verantwoording en toelichting
op de voorgestelde namen.

---

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlagen:
1. Kaartje met straatnamen
2. Notitie straatnamen van de adviescommissie
3. Toelichting en verantwoording straatnamen van de adviescommissie
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