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RAADSINFORMATIE

inzake benoeming Wijnie Jabaaijlaan en wijziging

beloop Jan Ligthartlaan

Samenvatting
Op advies van de commissie Benoemen Openbare Ruimte hebben wij besloten de
volgende ruimtelijke eenheid te benoemen (1) en het beloop van de
Jan Ligthartlaan te wijzigen en opnieuw vast te stellen (2):
1. De laan tussen Jan Ligthartlaan, Prof. Gunninglaan en Romboutslaan krijgt de
naam Wijnie Jabaaijlaan.
2. Het beloop van de Jan Lighartlaan wordt, in verband met een
nummeringsprobleem, aan de zuidzijde gewijzigd. Deze zuidzijde wordt bij de
nieuwe laan getrokken.

Inleiding
Voor het Land van Valk fase 5 op het Leerpark is een bouwplan ingediend met een
nieuwe laan tussen Jan Ligthartlaan, Prof. Gunninglaan en Romboutslaan.
Een deel van de nieuwe laan heet al Jan Lighthartlaan, conform het raadsbesluit
van 10 april 2007 (RIS -nummer 134574) met straatgrenstekening
S_146_39_2006_0202 (Leerpark).
Gezien de daar nu aanwezige nummering startend met nr. 1 in het midden van die
laan en eindigend met nr. 121 in het westen bij de rotonde Dubbeldamseweg Zuid,
is een voortzetting van de nummering in zuidelijke richting feitelijk onmogelijk en
ook onwenselijk. Hernummering van de Jan Ligthartlaan is ook onwenselijk.
De nieuwe laan wordt vernoemd naar Wijnie Jabaaij, de in 1939 in Dordrecht
geboren onderwijzeres en politica. De keuze sluit aan bij het al vastgestelde
straatnaamthenna voor het Leerpark: personen uit de onderwijswereld met een
relatie met Dordrecht. Het onderschrift op het bord wordt: 1993-1995
onderwijzeres en politica.

Doelstelling
Doel is de straatgrens van de Jan Ligthartlaan in noordelijke richting te wijzigen en
wel ter hoogte van nr. 1. Het zuidelijke deel van de laan wordt dan bij de nieuw aan
te leggen en tot Wijnie Jabaaijlaan te benoemen laan getrokken, waarmee het
geconstateerde nummeringsprobleem in de Jan Ligthartlaan efficiënt wordt
opgelost.

Stand van zaken/de feiten
Niet van toepassing.
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Kosten en dekking
De kosten voor de aanschaf en plaatsing van de straatnaamborden worden gedekt
uit het normale onderhoudsbudget van Stadsbeheer.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid
Door de afdeling Bestuurscommunicatie wordt contact opgenomen met de familie
van Wijnie Jabaaij.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlagen
- Straatgrenstekening S_136_80 Wijnie Jabaaijlaan - Jan Ligthartlaan.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester
Weti
rs
de secretaris
de,wnd. burgemeester

M.M. van der Kraan

Pagina 2/2

P.A.C.M. van der Véklen

