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Onderwerp: Burgerinitiatief tot naamgeving van het binnenterreintje (sport- en speellandje) 
temidden van de woningen gelegen aan de Bankastraat, Celebesstraat, Timorlaan 
en de Prins Willem-Alexandersingel tot "Romerlandje". 

Gevraagd besluit: 

Het perceel grand temidden van de woningen gelegen aan de Bankastraat, Celebesstraat, Timorlaan en de 
Prins Willem Alexandersingel te benoemen tot 'Romerlandje". 

Inleiding en aanleiding 
Op 30 oktober 2008 hebben J.A.M. Bremer en S. Herlaar een burgerinitiatief ingediend bij de voorzitter van uw 
raad. Het voorstel betreft de naamgeving van het sport- en speellandje temidden van de woningen gelegen aan 
de Bankastraat, Celebesstraat, Timorlaan en Prins Willem-Alexandersingel tot "Romerlandje". 
De heer H.P. Romer heeft zich in het verleden meerdere malen ingezet voor het behoud van de sport- en 
speelfunctie van het betreffende landje. De heer Romer is op 13 augustus 2008 overleden. Uit dankbaarheid en 
respect voor zijn jarenlange inspanningen voor de woonbuurt en vooral zijn inzet tot het realiseren van een 
geweldige recreatievoorziening voor de kinderen in de buurt, menen de initiatiefnemers zijn naam levend te 
houden met dit voorstel. Het burgerinitiatief is vergezeld van 38 handtekeningen. 

Beoogd resultaat 
Met het burgerinitiatief wordt beoogd de naamgeving van het sport- en speellandje op de agenda van de raad te 
plaatsen. De voorgesteld naam wordt gezien als eerbetoon aan de heer. H.P Romer 

Kader 
De Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 is van toepassing alsmede de artikelen 108 en 147 van de 
Gemeentewet en het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 

Argumenten / alternatieven 
Op 1 december 2008 heeft uw raad besloten het onderhavige burgerinitiatief geldig te verklaren en daarmee het 
verzoek tot agendering toe te wijzen. Het voorstel is vervolgens op 15 maart 2009 ter advisering voorgelegd aan 
de commissie Stadsontwikkeling en -beheer. Daamaast is vanwege de zorgvuldigheid van de besluitvorming, 
voor de inhoudelijke behandeling in deze commissie een ambtelijk preadvies gevraagd. Dit preadvies is 
verwoord in raadsinformatiebrief nummer 14 (2009) die als bijlage bij dit voorstel is opgenomen. 

Tijdens de commissievergadering heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder toegezegd te onderzoeken of er 
voldoende draagvlak is binnen de Helderse samenleving voorde voorgestelde naamstoekenning. In afwachting 
van dit onderzoek heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer haar advisering aangehouden. 

In raadsinformatiebrief nummer 14 (2009) van 26 februari 2009 is inzage gegeven in de uitkomsten van het 
voomoemde onderzoek. 
In haar vergadering van 16 maart 2009 heeft de commissie Stadsontwikkeling en -beheer vervolgens het 
bovengenoemde burgerinitiatief besproken. De commissie adviseert uw raad het burgerinitiatief over te nemen 
en de naam van het het sport- en speellandje temidden van de woningen gelegen aan de Bankastraat, 
Celebesstraat, Timorlaan en PWA-singel te benoemen tot "Romerlandje". 
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Financiele consequenties 
Aan het voorgestelde besluit zijn geen financiele consequenties verbonden. 

Juridische consequenties 
Mocht uw raad besluiten, overeenkomstig het onderhavige initiatiefvoorstel, het bedoelde binnenterreintje tot 
"Romerlandje" te benoemen, dan betreft dit een Awb-besluit waartegen een belanghebbende bij de raad in 
bezwaar kan komen. 

Communicatie 
In artikel 6, lid 2 t/m 5, van de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 zijn bepalingen ten aanzien van de 
communicatie opgenomen. 
Lid 2: De burgermeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatief is 
geagendeerd. De initiatiefnemer of een plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om het 
burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten. 
Lid 3: Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit 
bekend gemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud en/an in een van overheidswege 
uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. 
Lid 4: Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer. 
Lid 5: De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het 
burgerinitiatief. 

Aanpak / uitvoering 
Nadat uw raad overeenkomstig het voorgelegde ontwerpbesluit heeft besloten, zal het college met de uitvoering 
van dit besluit worden belast. 

Den Helder, 24 maart 2009 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

C.J.M. Hienkens , loco-burgemeester 

, secretaris 
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