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1. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen: Harry Mulischstraat, W.F.
Hermansstraat, Gerard Revestraat, Jacoba van Veldepad, Louis Ferronstraat en Lennaert
Nijghpad.

2. Het college besluit de volgende straatnamen op te heffen: Johan Limpersstraat en Delftlaan
tussen de Jan Campertstraat en de Rijksstraatweg.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangen daags na

besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Wethouder Heiliegers komt binnen afzienbare tijd met een voorstel hoe Harry Mulisch blijvend

verbonden wordt aan de stad.
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Vaststellen straatnamen is een bevoegdheid van het college.



Onderwerp: Straatnamen Delftwijk-Noord

Inleiding
De Delftlaan loopt van de Orionweg naar de Rijksstraatweg. Het gedeelte tussen de
Jan Campertstraat en de Rijksstraatweg komt te vervallen omdat de huidige
bebouwing is gesloopt en er nieuwe woningen worden gebouwd op de plek waar
eerst de Delftlaan liep. Ook komen er enkele nieuwe straten en paden bij.
Door de herindeling van dit gebied ligt de Johan Limpersstraat niet meer naast het
Johan Limpersplantsoen. Om misverstanden bij de hulpdiensten te voorkomen is
het van belang dat deze straat eveneens een nieuwe naam krijgt.

Besluitpunten college
1. Het college besluit de volgende straatnamen vast te stellen: Harry Mulisch-

straat, W.F. Hermansstraat, Gerard Revestraat, Jacoba van Veldepad, Louis
Ferronstraat en Lennaert Nijghpad.

2. Het college besluit de volgende straatnamen op te heffen: Johan Limpersstraat
en Delftlaan tussen de Jan Campertstraat en de Rijksstraatweg.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
4. De betrokkenen (Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.)

ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Wethouder Heiliegers komt binnen afzienbare tijd met een voorstel hoe Harry

Mulisch blijvend verbonden wordt aan de stad.

Argumenten
De straten ten zuiden van dit gebied zijn vernoemd naar Nederlandse schrijvers en
dichters. Besloten is daarom de nieuw te benoemen straten te vernoemen naar
Nederlandse schrijvers. Gekozen is voor:
- Harry Mulischstraat (1927-2010), één van de belangrijkste naoorlogse

Nederlandse schrijvers. Hij wordt tot "De Grote Drie" van de naoorlogse
Nederlandse literatuur gerekend, waartoe ook Willem Frederik Hermans en
Gerard Reve behoren.

- W.F. Hermansstraat (1921-1995), Nederlands fysisch geograaf die vooral
bekend is geworden als schrijver.

- Gerard Revestraat (1923-2006), Nederlandse schrijver en dichter.
- Jacoba van Veldepad (1903-1985), Nederlands schrijfster. In 2010 werd haar

boek “De Grote Zaal” in het kader van de landelijke campagne Nederland
Leest gratis weggegeven aan de leden van alle openbare bibliotheken.

- Louis Ferronstraat (1942-2005), Nederlands dichter en prozaschrijver.
- Lennaert Nijghpad (1945-2002), Nederlands tekstdichter.

Beoogd resultaat
De nieuwe straten en paden in Delftwijk-Noord een naam te geven.

Bijlagen
Een situatietekening is te vinden in bijlage A.
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