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CORRESPONDENTIENUMMER

A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd: De
Projectontwikkelaar (RO Groep)
B. Er is wel overeenstemming
C. Er heeft overleg plaatsgevonden met --

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)

Naamgeving vakantiepark Dousberg

1.

Aanleiding.

Gezien de thans totaal veranderde infrastructuur in vergelijking met het op 13 mei 2008 genomen
besluit over de realisatie van nieuwbouwplannen van het project Dousberg is het verstandig om dat
besluit in te trekken, behoudens de naamgeving Doosenbergweg en Tomkensweg, en het in
ontwikkeling zijnde nieuwe “vakantieresort Dousberg” te voorzien van nieuwe straatnamen.
2.

Relatie met bestaand beleid.

In april 2014 heeft het college de uitvoeringsregeling naamgeving en nummering vastgesteld waarin
is vastgesteld op welke wijze namen aan straten, pleinen etc. moet worden gegeven en aan welke
criteria die naamgeving moet voldoen.
Criteria voor het toekennen van straatnamen zijn o.a.
- Bestaande straatnamen zoveel mogelijk handhaven;
- Zoveel mogelijk bundelen van categorieën per buurt;
- Aansluiting zoeken bij bestaande – historische – kadastrale en volksbenamingen;
- Mogelijkheid tot verbastering of verwarring met bestaande straatnamen moet worden
vermeden, zo ook moeilijk uitspreekbare en moeilijk schrijfbare namen;
- Persoonsnamen moeten worden vermeden, tenzij het eenzelfde categorie personen betreft
die verbonden wordt aan één buut.
- Bronnen voor naamgeving dienen te zijn toponymie, geschiedenis, folklore, economie,
cultuur en wetenschap en liefst zo veel mogelijk uit eigen stad of streek.
De commissie Naamgeving adviseert het college van B&W met gebruikmaking van deze criteria.
De wet BAG wijst dus de gemeente aan als het bevoegde orgaan dat openbare ruimtes aanwijst en
vervolgens aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats een benaming toekent. De wet
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Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: BAG) in werking getreden.
Met de invoering van de Wet BAG is de gemeente de plicht opgelegd om voor de basisregistratie
adressen bepaalde, expliciet in de Wet BAG genoemde zaken van een naam, nummer en
begrenzing te voorzien.

zegt verder dat als openbare ruimte onder meer worden aangemerkt wegen, water, spoorbanen en
landschappelijke gebieden.
3.

Gewenst beleid en mogelijke opties

Het advies van de commissie Naamgeving met daarin de overwegingen is als bijlage bij deze nota
gevoegd. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de Projectontwikkeling (RO Groep). Door de
Projectontwikkelaar werd aangegeven: “De straatnamencommissie heeft heel goed werk gedaan.

Er is echt goed over nagedacht. We hebben dus helemaal geen probleem met deze straatnamen.”
4.

Financiën.

Niet van toepassing. De kosten zijn voor de Projectontwikkelaar

5.

Voorstel.
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1. het op 13 mei 2008 genomen besluit over de realisatie van nieuwbouwplannen van het project
Dousberg in te trekken, behoudens de naamgeving Doosenbergweg en Tomkensweg.
2. De op de tekening met nr. 1 aangegeven straat te benoemen als “Stedendwinger”.
3. De op de tekening met nr. 2 aangegeven straat te benoemen als “Dukdalf”.
4. De op de tekening met nr. 3 aangegeven straat te benoemen als “Papenheim”.
5. De op de tekening met nr. 4 aangegeven straat te benoemen als “Spinola”.
6. De op de tekening met nr. 5 aangegeven straat te benoemen als “Perceval”.
7. De op de tekening met nr. 6 aangegeven straat te benoemen als “Het Wilhelmus”.

Gemeente Maastricht

Bm^emeester en Wethouders van Maastricht,
Gezien het voorstel van de Commissie Naamgeving van 21 aprü 2015.
Gelet op het bepaalde in de Verordening Naamgeving en Nummering Maastricht 2010
Besluiten:
1. het op 13 mei 2008 genomen besluit over de realisatie van
nieuwbouwplannea van het project Dousberg in te trekken,
behoudens de naamgeving Doosenbergweg en Tomkensweg.
2. De op de tekening met nr. 1 aangegeven straat te benoemen als
"Stedendwinger".
3. De op de tekening met nr, 2 aang^even straat te benoemt als
"Dukdalf.
4. De op de tekening met nr, 3 aangegeven straat te benoemen als
"Papenheim".
5. De op de tekening met nr. 4 aangegeven straat te benoemen als
"Spinola".
6. De op de tekening met m. 5 aangegeven straat te benoemen als
"Perceval".
7. De op de tekenii^ met nr. 6 aangegeven straat te benoemen als
«Het Wilhelmus".
Maastricht,
Burgemeester en Wethouders van
De Secretaris,
De

Gemeente Maastricht

ADVIES VAN DE COMMISSIE NAAMGEVING
Beh-eü:

Naamgeving vakantieresort Dousberg.

Datum:

21 april 2015.

Aanleiding:

Gezien de thans totaal veitinderde inhrastructuur in vergelijkii^ met het
op 13 mei 2008 genomen besluit over de realisatie van
nieuwbouwplannen van het praject Dousberg is het verstandig om dat
besluit in te trekken, behoudens de naamgeving Doosenbergweg en
Tomkensweg, en het in ontwikkeling zijnde nieuwe ^Vakantieresort
Dousberg' te voorzien van nieuwe straatnamen.

Voorstel:

1. het op 13 mei 2008 genomen besluit over de realisatie van
nieuwbouwplannen van het project Dousberg in te trekken,
behoudens de naamgeving Doosenbergweg en Tomkensweg.
2. De op de tekening met nr. 1 aangegeven sti-aat te benoemen als
"Stedendwinger*'.
3. De op de tekening met nr. 2 aangegeven straat te benoemen als
"DuUdair.
4. De op de tekening met nr. 3 aangegeven straat te benoemen als
"Papenheim".
5. De op de tekening met nr. 4 aangegeven straat te benoemen als
"Spinola".
6. De op de tekening met nr. S aangegeven straat te benoemen als
«Perceval».
7. De op de tekening met m-. 6 aangegeven sti'aat te benoemen als
«Het Wilhelmus".

Toelichting:
Op verzoek van de Projectoiitwikkelaai* is gekeken naar een thema betrekking hebbende op
Maastrichf. De commissie Naamgeving heeft getiacht de naamgeving van het nieuw te
ontwikkelen plan Dousbei-g terelaterenaan de historie van De Dousberg/ van Maastricht, We
hebben enkele belangi'ijke feiten in de militaire historie van Maastricht gevonden, die
beti-ekking hebben op Maastricht in de 80-jarige oorlog.
Toen het strategische belang van de vesting Maastricht in de Tachtigjarige Oorlog toenam,
kreeg de Dousberg een zekere militaire betekenis. In 1568 verschanste Alva zich er om een

veldslag tegen de troepen van Willem van Oi-anje te vermijden, In 1632 vestigde Frederik
Hendrik zijn hoofdkwartier op de Dousberg tijdens het Beleg van Maastricht.
In ons nationale volkslied "Het Wilhelmus" is Maastiicht de enige stad in Nederland die met
name wordt genoemd. Het 11' couplet gaat over Alva die zich op de Dousberg ingroef in
1568.
Naamgeving:
Er zijn voor het gebied 6 straatnamen nodig. We hebben de naam "Het Wilhelmus" gebruikt
om het unieke gegeven van de vermelding van Maastricht in dit volkslied aan te geven. De
andere namen zijn (bij)namen van personen die met de belegermgen van Maastricht in de 80jarige oorlog te maken hebben gehad.
De voorgestelde namen zijn (de nummers con^spondei^ met de nummers op de kaart):
1. De Stedendwinger
Bijnaam van Frederik Hendrik die in 1632 zijn hoofdkwartier had op de Dousberg tijdens het
beleg van Maastricht. Vanwege zijn succesvoile belegeringen kreeg hij de bijnaam
'stedendwinger'.
2. Dukdalf
Bijnaam van de Hertog van Alva, die zich In 1568 op de Dousberg verschanste om een
veldslag tegen de troepen van W\em van Oranje te vermijden.
Een dukdalf is een In het vaanA^ater staande zware paal of constructie waar vaartuigen aan
vastgelegd kunnen worden. De term komt waarschijnlijk van Duc d'Albe, de Franse naam van
de Hertog van Alva. De Hertog stond bekend om zijn zwarte kleding met witte kraag.
Dezelfde kleuren ais de palen, die normaal zwart geteerd werden en onder de top een witte
band droegen. Wellicht gooiden de watergeuzen hun trossen om de meerpalen waarbij ze
zich verbeeldden dat ze de strop om de nek van de hertog gooiden.
3. Pappenheim
Gottfrled Heinrich Pappenhelm was een Duitse graaf en veldheer. Met zijn regiment, dat
bekend werd ais "de Pappenheimers", probeerde hij (tevergeefs) in 1632 de stad Maastricht
te ontzetten, die op dat moment werd belegerd door Frederik Hendrik.
4. Spinola
Ambrogio Spinola was een beroemd militair strateeg, HIJ werd in 1601 door de Spaanse
koning Filips lil naar de Nederlanden gezonden. Hij werd benoemd tol opperbevelhebber van
het leger van de Zuidelijke Nederlanden, Spinola versterkte Maastricht met extra troepen. In
augustus 1614 gebruikte Spinola Maastricht ais uitvalsbasis om met zijn leger het beleg Aken
te breken,
5. Perceval
Pieter de Perceval, Kwartiermeester-Generaal van Frederik Hendrik, ingenieur Perceval
maakte al voor het Beleg van Maastricht door Frederik Hendrik een uitgebreide studie van
hoe de aanval moest worden uitgevoerd.
6. Het Wilhelmus
Het Wilhelmus is sinds 1932 het officiële Nederiandse volkslied. De tekst is rond 1570

geschreven en wordt vaak toegeschreven aan Fiiips van Marnix van Sint-Aldegonde. fn het
11* couplet wordt vermeld dat de hertog van Aïva zich op de Dousberg In Maastricht
verschanste om een veldslag tegen de troepen van Willem van Oranje te vermijden.
Er js overleg met de projectontwikkelaar geweest en de opmerking die gegeven werd is:
WIJ vinden dat de straatnamencommissie heel goed werk heeft gedaan. Er is echt goed over
nagedacht. We hebben dus helemaal geen probleem met deze straatnamen.

De secretaris,

