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Bijlagen
Bestaande situatie
Nieuwe situatie
B&W nota eerste voorstel notanummer 124782
tekening behorend bij B&W notanummer 124782
B & W d.d.: 01-07-2014
Besloten wordt:
1 de volgende straatnamen te Deventer te benoemen: Straatnaam: Onderschrift: Lindemanweg H.
Lindeman (1696-1758) Birnieweg J.W. Birnie (1803-1848) Nering Bögelweg W.F. Nering Bögel (17551817) Van der Landeweg G.J.L. Van der Lande (1792-1854)
2 Dit besluit openbaar te maken
Financiële aspecten:
Financiële gevolgen voor de gemeente?
Begrotingswijziging
Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
[X] De nota en het besluit openbaar te maken
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken nadat
[ ] De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…
[ ] Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:
[ ] De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:

Nee
Nee

Kennisgeving/ Bekendmaking Awb
Kennisgeving (publicatie) conform Awb
Bekendmaking conform Awb

Nee
Ja

ADVIESRADEN:
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte gesteld?
Adviesraad/ Adviesraden
Adviesraad Straatnaamgeving

Ja

Toelichting
Inleiding
Als gevolg van de ontwikkeling van een nieuw te bouwen bedrijventerrein worden nieuwe wegen gerealiseerd
voor het bedrijvenpark aan de A1 te Deventer. Het eerste voorstel voor straatnaamgeving (notanummer:
1247842, waarbij het uitgangspunt internationaal bekende ondekingsreizigers was: Columbusweg, Willem
Barentszweg, Abel Tasmanweg en Marco Poloweg) is door het college afgewezen. Het college mist bij de
voorgestelde namen verbinding met Deventer en ziet graag aansluiting op de namen over Hanzesteden welke
ook op de andere bedrijventereinen gebruikt worden. Dit maakt een meer coherente indruk.
In navolging van de wens van het college is advies gevraagd aan de straatnaamcommissie. Zij concluderenden
dat er nog weinig namen van Hanzesteden over zijn om straten naar te benoemen. Daardoor zijn er weinig
toekomstmogelijkheden voor nieuwe straatnamen in deze categorie wanneer het industrieterrein uitbreidt en
nieuwe straatnamen gewenst zijn. Daarom komt zij met een ander voorstel welke in 2011 is aangedragen door
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Deventer heeft een belangrijke industriële geschiedenis waaraan
belangrijke industiële pioniers hun bijdrage hebben gegeven. Het is een mooie gedachte om het nieuwe, en
misschien wel laatste, bedrijventerrein in Deventer te voorzien van straatnamen die aan deze industriële
geschiedenis herinneren. De stichting heeft een lijst van personen opgesteld welke een belangrijke rol hebben
gespeeld bij de ontwikkeling van de Deventer Industriein de 18e en 19e eeuw. De adviesraad adviseert voor de
nieuwe wegen de namen:
Lindemanweg
Birnieweg
Nering Bögelweg
Van der Landeweg

(Grondlegger Deventer Industrie)
(Industriële pionier tapijtindustrie)
(Industriële pionier metaalindustrie)
(Industriële pionier meel- en chemieindustrie)

Beoogd resultaat
Benoeming van:
Straatnaam:
Lindemanweg (straatcode 00385)

Onderschrift:
H. Lindeman (1696-1758)

Birnieweg (straatcode 03590)

J.W. Birnieweg (1803-1848)

Nering Bögelweg (straatcode 05860)

W.F. Nering Bögelweg (1755-1817)

Van der Landeweg (straatcode 09480)

G.J.L. Van der Lande (1792-1854)

Kader
Op grond van artikel 2:1 van de Verordening naamgeving en nummering Deventer is het College van

Burgemeester en Wethouders bevoegd straten een naam te geven.

Argumenten voor en tegen
Zie draagvlak
Extern draagvlak (partners)
Het plan is besproken in de adviesraad straatnaamgeving. Zij hebben geadviseerd om de straten van het A1
bedrijvenpark te vernoemen naar Deventer industriële pioniers. Bij de overgang van de 19e naar de 20e eeuw
kwam de industriële revolutie in Nederland eerst goed op gang. Bepaalde steden gingen zich onderscheiden,
waaronder Deventer. De genoemde personen zijn hiervoor van grote betekenis geweest. Zij kunnen als pioniers
van de Deventer industrie worden beschouwd.
Overige straatnamen voor eventuele toekomstmogelijkheden zijn:
H.J. Ankersmit (1806-1890 Industriële pionier textielindustrie)
J. Stegeman (1840-1895 Industriële pionier vleesverwerkingsindustrie)
J. Auping (1836-1907 Industriële pionier beddenfabrikage)
H. Burgers (1843-1903 Industriële pionier metaalindustrie)
A. Kluwer (1861-1933 industriële pionier in de uitgeverij en drukkerij)

Financiële consequenties
Aanpak/uitvoering
-

