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Collegebesluit:

1. Kennis te nemen van het verslag van de Adviescommissie Straatnaamgeving van 15 oktober 
2014.

2. In te stemmen met het advies van de commissie betreffende:
2.1 de naamgeving van het fietspad gelegen tussen de Schonauwenseweg en de Veerwagenweg 

en hieraan de naam Kanaaldijk Noord te geven;
2.2 de naamgeving van het fietspad gelegen tussen de Heemsteedseweg en de 

Houtensewetering, evenwijdig lopend aan de zuidzijde van De Staart, en hieraan de naam 
Heemsteedsepad te geven;

2.3 de naamgeving van het fietspad gelegen tussen de Hoofdveste/De Rede, parallel lopend aan 
de noordzijde van De Staart, en hieraan de naam Randvestepad te geven;

2.4 de straatnaamwijziging van het gedeelte van de Albers Pistoriusweg (gelegen aan de 
oostzijde van de spoorlijn Utrecht/Den Bosch) in Smalspoor;

2.5 de naamgeving van het fietspad gelegen tussen de Tetwijkseweg en de Achterdijk en hieraan 
de naam Tetwijksepad te geven en:

2.6 de naamgeving van een straat in het project De Steenen Poort West en hieraan de naam 
Nikkelslag te geven.

3. De naam Sportpark De Stenen Poort in te trekken.
4. Aan het weggedeelte van de N421 (Houten - Rijksweg A12) gelegen in de gemeente Houten 

de naam Limesbaan te geven.
5. De naam Merovingenpark te geven aan het park in het project De Steenen Poort. 

Houten, 9 december 2014
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
de secretaris,                de burgemeester,

H.S. den Bieman               W.M. de Jong

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
postadres is: Postbus 30, 3990 DA Houten. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
- uw naam en adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit;
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.
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