
Aan de gemeenteraad 
 
 

datum  13 december 2022 

behandeld door  E.G. Zaagsma 

ons kenmerk  2022-0182914 

doorkiesnummer  14 078 

Onderwerp  Vastgestelde straatnaam 
Anthony Fokkerweg 

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
De commissie Naamgeving heeft initiatief genomen om de mogelijkheid te onderzoeken de huidige 
Industrieweg te hernoemen naar Anthony Fokkerweg. 
 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden en is afgerond. De commissie heeft overleg gehad met de betrokken 
partijen (GKN Fokker, V.V. Papendrecht en de Papendrechtse Tennis Club). Deze partijen staan positief 
tegenover het hernoemen van de Industrieweg. 
De commissie Naamgeving heeft het college voorgesteld om de Industrieweg te hernoemen naar Anthony 
Fokkerweg. 
 
Op 13 december hebben wij het besluit genomen om de Industrieweg ter hernoemen naar Anthony 
Fokkerweg. 
 
De ingangsdatum is 1 mei 2023. Dit geeft de betrokken partijen (GKN Fokker, V.V. Papendrecht en de 
Papendrechtse Tennis Club) de gelegenheid om deze naamswijziging door te voeren en hun relaties te 
informeren. 
Het geeft ons ook de gelegenheid om het hernoemen van de weg door te voeren in onze systemen en door 
te geven aan derden die kaarten maken (denk aan Google Maps). 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, 
 
 
 
J.M. Ansems, MSc 

de waarnemend burgemeester, 
 
 
 
mr. drs. A.M.M. Jetten 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Besluit hernoemen Industrieweg naar Anthony Fokkerweg. 



 

 

BESLUIT COLLEGE 

 

 

Datum  

13 december 2022 

 

 

Besluit tot het vaststellen van openbare ruimten (straatnaambesluit) 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht; 
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 

- artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Papendrecht 2022; 

- gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen 

openbare ruimten vast te stellen; 

besluiten: 
 
1. om het besluit van 25 mei 1956 (raadsvoorstel 1956, nr 56 / 2734) en van 27 oktober 2009 

(collegebesluitnummer 2009-1070) in te trekken met betrekking tot het vaststellen van de straatnaam 

Industrieweg. 

 
2. tot vaststelling van de openbare ruimten met de volgende benamingen: 

 
Anthony Fokkerweg te Papendrecht, gelegen tussen de Westeind en Havenstraat, met onderschrift op 

straatnaambord "Nederlandse luchtvaarpioneer 1890-1939", 

 
met ingang van 1 mei 2023 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening; 
 

 

 

Aldus vastgesteld op 13 december 2022, 

 

Het college van Papendrecht, 

de secretaris,     de waarnemend burgemeester, 

 

 

 

J.M. Ansems, MSc     mr. drs. A.M.M. Jetten 

 

 
Bezwaarclausule 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit brief bezwaar indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, door middel van het 
inzenden van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in 
artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in 
staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar aantekent en de gronden van 
uw bezwaar. Daarnaast kunt u, als u spoedeisend belang heeft, de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het 
straatnaambesluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
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