Benthuizen, 30 oktober
2015
Aan:
t.a.v:
Onderwerp:

De gemeente Alphen aan den Rijn
het college van burgemeester en wethouders

Verzoek wijziging 2 straatnamen in Bentwoud

1 bijlage ( tekening)
Geacht college,
Onze Vereniging Vrienden van het Bentwoud heeft destijds aan u een voorstel gedaan voor straatnamen

in het Bentwoud.
Bij besluit van 16 september 2014 heeft u - in het kader van de openbare veiligheid (goede
oriëntatie hulpdiensten) – deze straatnamen vastgesteld voor de fietspaden in het Bentwoud.
Bij die vaststelling was als bijlage een tekening gevoegd, waarop deze namen bij de betreffende
paden zijn geplaatst (zie bijlage). Voor 2 van deze namen willen wij u verzoeken om alsnog een
wijziging te overwegen. Dit betreft de paden nummers 6 en 7 op de tekening (zie bijlage).
Nummer 6: Morgenpad. Ons eerdere voorstel was: 140 Morgenpad. Dit was een verwijzing naar de
oude poldernaam “Honderdveertig Morgen”.
Nummer 7: Wilde Veenenpad. Ook deze naam verwijst naar de oude (aangrenzende) polder “Polder
de Wilde Veenen”.
Omdat het naar uw mening ongebruikelijk is nummers te gebruiken bij naamgevingen van
straten/paden en omdat het verwarrend zou zijn, is in het uiteindelijke voorstel aan uw College de
voorgestelde naam “140 Morgenpad” van ambtelijke zijde veranderd in “Morgenpad”.
Helaas is de historische betekenis van deze naamgeving (verwijzing naar nabijgelegen
poldergebied) daardoor verloren gegaan.
Verder blijkt nu dat het pad nummer 7 in de definitieve structuur van het Bentwoud geen doorgaand
(fiets)pad meer is. Dat is blijkbaar ook nooit de bedoeling geweest. De verbinding met het
Bentwoudpad is inmiddels opgeheven (de tijdelijke dam in de moeraszone is opgeheven).
Daarom willen wij u de volgende wijzigingen voorstellen:
- om het fietspad dat als nummer 6 ( Morgenpad) vermeld staat in de bijlage te wijzigen in
Wilde Veenenpad. Dit pad is definitief een belangrijke fietsontsluiting van het Bentwoud
voor fietsers die komen vanaf het Bentwoudpad;
- om de naam Morgenpad te laten vervallen evenals de huidige naam voor het pad nummer
7. .

Wij verzoeken u om dit voorstel in overweging te nemen.
Graag vernemen wij uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Namens Vereniging Vrienden van het Bentwoud
Siep Eilander, voorzitter
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Rob van Daalhoff, secretaris

