Hilversum, 3 juli 2018
Leden van de gemeenteraad Hilversum,
p/a Griffie gemeente Hilversum,
Postbus 9900,
1201 GM Hilversum
Geachte dames en heren,
De stichting Hilversum, Pas Op! heeft middels een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het door het college van B&W
genomen besluit om de nieuwe verbinding tussen Hoge Naarderweg en ’s-Gravelandseweg de straatnaam ‘Burgemeester
Bootlaan’ toe te kennen.
Graag willen wij u in kennis stellen van onze argumenten middels bijgaande zienswijze en vragen wij u als leden van de
gemeenteraad het besluit van het college niet goed te keuren als het aan uw gremium mocht wordt voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Cees van Zijtveld
Secretaris
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Hilversum, 2 juli 2018

Aan burgemeester en wethouders van Hilversum
Postbus 9900
1201 GM Hilversum
betreft: zienswijze collegebesluit 447577 d.d. 27 maart 2018
Geacht college,
De Stichting Hilversum, Pas Op! maakt hierbij bezwaar tegen uw besluit inzake de Burgemeester Bootlaan.
Zoals u zelf in de inleiding van het voorstel tot deze naamgeving vermeldt, betreft het hier een historische plek. Historisch
namelijk, omdat het nieuwe openbare gebied aansluit op de ’s-Gravelandseweg, daar waar ooit de korenmolen De Ruiter
stond, en waar nu nog steeds het ooit bij de molen behorende monumentale Molenaarshuisje staat.
Deze fraaie stellingmolen is helaas reeds in 1921 gesloopt zonder een fysiek spoor achter te laten. Niet-fysieke sporen zijn er
nog wel in de vorm van archiefstukken, oude ansichtkaarten en verhalen.
Het zou de herinnering aan deze molen en de duiding van de plek van de oude molen, die straks in de bestrating van de
openbare ruimte aangegeven zal gaan worden, zeer goed ondersteunen als de openbare ruimte zelf in de naamgeving zou
herinneren aan de historie.
Uw besluit doet deze herinnering echter teniet.
Het argument dat er reeds een aantal straten is vernoemd naar burgemeesters en dat dit de vindbaarheid en de
herkenbaarheid, en daarmee de veiligheid zou bevorderen, is - met alle respect - niet overtuigend. Deze
“burgemeestersstraten” vormen geen aansluitend geheel; er liggen allerlei anders benaamde straten tussen. Om een
voorbeeld te geven: om van de Burgemeester Gülcherlaan naar de Burgermeester Lambooylaan te lopen, moet men de
Boomberglaan, de Albertus Perklaan, de Oude Enghweg, en het Melkpad belopen, tja… Eerder werkt dit gegeven verwarrend
voor de argeloze bezoeker.
Gelet op de lengte, de breedte en de importantie stellen we vast dat het hier helemaal geen ‘laan’ betreft. Het is een kort
stukje openbaar gebied met een heel smal profiel. In dit historische agrarische gebied ligt de toevoeging ‘pad’ veel meer voor
de hand.
Dat brengt ons op de persoon van J.J.G. Boot. Nu we hebben geconstateerd, dat het openbaar gebied hier slechts een “pad”
betreft, lijkt ons het niet passend bij de statuur van een destijds gezaghebbend burgemeester als de heer Boot was, om hem te
vernoemen met een pad.
Al met al zijn er voor ons als erfgoedstichting, zoals hiervoor aangevoerd, redenen te over om bezwaar te maken tegen het
door het college reeds genomen besluit.
Omdat we graag positief afsluiten, en omdat er toch een naam dient te komen voor dit, straks vast en zeker aangename, stukje
Hilversum, lijkt het ons passend u voor te stellen de naam ‘Molenpad’ te gebruiken. Deze naam is al ingeburgerd bij de
toekomstige bewoners van het pad, en hij geeft precies weer waar en wat het is, namelijk een paadje naar de doorgaande
weg, uitkomend op de plek waar de molen stond.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Hilversum, Pas Op!,

Atze Sytsma
Voorzitter
Cc: Gemeenteraad Hilversum

Cees van Zijtveld
Secretaris
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