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benoemen openbare ruimte (19 eeuwse schil)

GESCAND
In de 19de eeuwse schil zijn door de jaren heen verschillende bouwactiviteiten uitgevoerd waarbij er
ook veranderingen zijn opgetreden in het stratenbeloop. Door herstructurering van kavels zijn bij het
bouwen een aantal hofjes verdwenen of hofjes waar geen huizen meer aan staan. Hierdoor kunnen
problemen ontstaan, zowel in verband met de vindbaarheid van locaties alsmede in de administratie
van diverse instanties. Om degelijke problemen te voorkomen is het noodzakelijk om het straten
beloop in dit gebied op nieuw vast te stellen.
De hofjes die verdwenen zijn door afbraak en herstructurering zijn Pettenhof en Zwaanhof deze
kunnen beter van de straatnamenlijst afgevoerd worden omdat ze niet meer bestaan. Vanaf het
Kasperpad wordt de Bloemhof ontsloten door het Kaspershof en vanaf de Sint Jorisweg wordt de
Bloemhof ontsloten door Sint Jorishof. Dit zijn kleine hofjes en voor de vindbaarheid is het beter om
hier één naam voor te kiezen. Ons voorstel is om Bloemhof, Kaspershof en Sint Jorishof samen te
voegen en Kaspershof te noemen. Voor Bloemhof is niet gekozen omdat er in Dordrecht ook een
Bloemstraat is die aan de andere kant van de spoor ligt en een zijstraat is van de Dubbeldamseweg
Zuid. Twee straatnamen die op elkaar lijken en zover uit elkaar liggen bevordert de vindbaarheid
niet.Voor Kaspershof is gekozen omdat een naam is die naar een voormalige inwoner van Dordrecht
is genoemd namelijk Gaspar Jorisz. Van Neurenburg (garenbleker).
De Schietershof is door de veranderende bebouwing een straatje geworden waar geen huizen meer
aan ontsloten worden en overgaat in de Willem Dreeshof. Ons voorstel is om de Schietershof bij de
Willem Dreeshof te voegen waardoor deze van drie kanten (Van Godewijckstraat, Singel en
Spuiweg) vindbaar is.
Het plan voorziet in het vaststellen van straatgrenzen 19e eeuwse
Korte Parallelweg
Achterhakkers
Hoogt
Hoge Bakstraat
Rozenhof
Havenstraat
Koninginnestraat
Bellevuestraat
Kilwijkstraat
Kilwijkhof
Spuiweg
Singel (Van Strij, Albert Cuyp,

schil met de straatnamen:
Twintighuizen
Sluisweg
Burgemeester de Raadtsingel
Aert de Gelderstraat
Krispijntunnel
Hofje de Hoop

Nicolaas Maes, Ferdinand Bol,
Samuel van Hoogstraten,
Godfried Schalken)

Zomerhof
Geldelozepad
Houtkopersplaats
Azijngang
Van Godewijckstraat
Beverwijckplaats
Johan de Wittstraat
Koningin Wilhelminastraat

Papeterspad
Wilgenbos
Hellingen
Willem Dreeshof
Beverwijckstraat
Matthijs Balenstraat
Cornelis de Wittstraat
Adriaan van Bleijenburgstraat

Generaal Van der Heijdenstraat
Spuiboulevard
Azijnplaats
Muys van Holystraat
Beverwijcksplein
Oudenhovenstraat
Cornelis de Wittplaats
Cornelis van Beverenstraat

- 2-

Jan Schoutenstraat.
Stationsplein
Blekersdijk
Vriesepoortshof
Kruisweghof
Toulonselaan
Herman Josinahof
Kromhout
Matena'spad
Steltenpad
De Vereniging
Van Neurenburgpad
Gevaertsweg

Latourpad
Stationsweg
Vrieseplein
Clara en Mariahof
Vriesepark
Park Merwestein
Kasperspad
Sint Jorisbrug
Noordendijk
Dijkstraat
Hallincqlaan
Van Slingelandtlaan
Noordhoveweg

Nicolaas Maespad
Dubbeldamseweg Noord
Vrieseweg
Waterbeekstraat
Oranjepark
Berckepad
Kaspershof
Sint Jorisweg
Chris J. Walsonstraat
Hoekstraat
Hallincqhof
Stooplaan
Groenedijk.

Het benoemen van de openbare ruimte is een taak van de gemeente.
Op grond van bovenstaande wordt geadviseerd het beloop van de straten in de 19de eeuwse schil
opnieuw vast te stellen en de Zwaanhof, Pettenhof, Bloemhof, Sint Jorishof en Schietershof de van
plattegrond en de straatnamenlijst te verwijderen.
Wij stellen u voor:
1. het beloop van de straten van del 9de eeuwse schil met de straatnamen zoals vermeld in
bijgaand ontwerp besluit opnieuw vast te stellen een en ander conform tekening nr. L 116-218;
2. tevens de hofjes Pettenhof, Zwaanhof, Bloemhof, Sint Jorishof en Schietershof van de
plattegrond en straatnamenlijst te verwijderen.
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