
ART. 41 VRAGEN  
‘NAAMGEVING BURGEMEESTER BOOTWEG’ 

Hilversum, maandag 18 juni 2018 

Geacht college, 

Gelezen hebbende het besluit van het college van B&W “Naamgeving openbare ruimte 'Burgemeester 
Bootweg’” d.d. 27 maart 2018, hebben de PvdA en de SP enige zorgen met betrekking tot de 
zorgvuldigheid bij de totstandkoming van dit besluit. Het betreft twee onderwerpen, die we allereerst 
graag kort willen toelichten. 

• De mate waarin de nieuwe bewoners vooraf zijn betrokken in de besluitvorming;  
We zijn benieuwd naar het traject om de nieuwe bewoners te betrekken bij de naamgeving van deze 
straat. Juist bij een nieuwe straat zou het mooi zijn als dat samen opgepakt kan worden. Ons 
bereiken signalen dat de nieuwe bewoners niet zijn gehoord voor de besluitvorming en de 
projectontwikkelaar nauwelijks. Daarnaast hebben de nieuwe bewoners deze woningen gekocht 
onder de indruk dat het al een bestaande straatnaam had, namelijk ‘Molenpad’. Graag willen wij 
hier een toelichting op van het college. 

• De keuze voor burgemeester Boot voor de naamgeving;  
Burgemeester Boot was tijdens zijn ambtsbeoefening in Hilversum zeer geliefd, staat bekend als 
daadkrachtig en visionair en heeft als ‘eerste omroepburgemeester’ een interessante historische 
positie. In het stuk op basis waarvan de besluitvorming in het college heeft plaatsgevonden, wordt 
echter geen beschrijving gegeven van de activiteiten van de kandidaten ná hun tijd als burgemeester 
in Hilversum. Wij maken ons zorgen dat hierdoor de nogal controversiële rol en positie, die 
burgemeester Boot had ingenomen met betrekking tot de Apartheid in Zuid Afrika in de jaren ’70 
en ’80, hierdoor per abuis buiten beschouwing is gehouden. 

In het licht van de bovenstaande kwesties hebben wij de volgende vragen voor u: 

1. Op funda.nl  wordt het project omschreven als een serie woningen met de straatnaam ‘Molenpad’. 1

De indruk is bij de nieuwe eigenaars ontstaan dat dit de officiële straatnaam is. Was het gebruik 
van deze naam al bekend bij de gemeente en zo ja, hoe lang al? Is de straatnaam ‘Molenpad’ 
officieel in het kadaster geregistreerd? 

2. In het geval dat de naam ‘Molenpad’ nog níet als naam in het kadaster was beschreven: wat is het 
oordeel van het college over de keuze van de projectontwikkelaar, om de woningen onder de naam 
“Molenpad” te verkopen? Heeft het college hierover met de projectontwikkelaar gesproken? 

3. Volgens de projectontwikkelaar betreft het een mandelige weg, oftewel privé-terrein dat  in 
gezamenlijk bezit is van de eigenaars. Kan het college uitleggen waarom het toch bevoegd is om 
deze weg als openbaar terrein te behandelen, voor zover het de naamgeving betreft? 

4. Vorig jaar was er voor de naamgeving van de berg bij Anna’s Hoeve een prijsvraag uitgeschreven 
waarmee bewoners zelf een naam konden aandragen en erop stemmen. Heeft het college deze of 
een vergelijkbare aanpak opnieuw overwogen voor deze weg? Zo ja, wat zijn de overwegingen 
geweest om het dit keer anders te doen? 

5. Kan het college omschrijven op welke manier zij invulling heeft gegeven aan enige mate van 
buurtparticipatie en/of inspraak? 

 https://www.funda.nl/nieuwbouw/hilversum/project-40421661-de-ruyter/1

https://www.funda.nl/nieuwbouw/hilversum/project-40421661-de-ruyter/


6. In de stukken ter besluitvorming voor de vergadering van het college van B&W op 27 maart j.l. 
worden van verschillende oud-burgemeesters van Hilversum de carrières omschreven tot en met, 
maar niet ná hun functiebekleding als burgmeester. Was het college ten tijde van dit besluit bekend 
met het standpunt van burgemeester Boot in de jaren ’70 en ’80 met betrekking tot de Apartheid, 
en de publicatie uit 1982 “Praatboek uit Zuid-Afrika” , geschreven door burgemeester Boot en zijn 2

vrouw, B. Boot-Siertsema? 

7. In dit boek staan schijnbaar nogal wat controversiële zaken, zoals het actief bepleiten van het 
apartheidsregime in Zuid Afrika, specifiek de ‘Grote Apartheid’, het idee dat donkere mensen 
moeten worden weggestopt in hun eigen, reservaat-achtige stukjes land. Tevens worden donkere 
mensen in het boek omschreven als kannibalen, analfabeten, en mensen zonder inventiviteit . In 3

1982, het jaar van publicatie, bestond er al meer dan 10 jaar een wereldwijd boycot tegen Zuid-
Afrika als reactie op hun apartheidsregime. Wat is het oordeel van het college met betrekking tot 
dit deel van de carrière van burgemeester Boot? 

8. Vindt het college, gezien de bovenstaande informatie, het passend om een persoon met een 
dergelijke controversiële publicatie op zijn naam te eren met een straatnaam in Hilversum? 

9. Is het college, in overeenstemming met de PvdA en de SP, bereid om opnieuw naar de naamgeving 
te kijken van deze straat? Zo ja, is het college dan van plan om de bewoners daar bij te betrekken 
om tot een goede vorm van bewonersparticipatie te komen? 

Graag wachten wij uw beantwoording af. 

Met vriendelijke groeten, 

Femke van Drooge Rebekka Timmer 
PvdA Hilversum SP Hilversum 

 ‘Praatboek uit Zuid-Afrika’ (bol.com) - https://www.bol.com/nl/p/praatboek-uit-zuid-afrika/10010040051059912

 Recensie H.M. Leyten, Afrika-conservator van het Tropenmuseum, 6 mei 1983 (bijlage) 3

- https://www.rvdj.nl/uitspraken/19847
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Bijlage: boekbeschrijving bol.com 

 


