
Vaststellen brugnamen Zwartebrug, Arthur van Schendelbrug, Willem 

Kloosbrug en de Sportbrug in het Schoterbos laatste fase 

  
Collegebesluit 

1. Het college besluit de brugnamen Zwartebrug, Arthur van Schendelbrug, Willem Kloosbrug en 

de Sportbrug in het Schoterbos laatste fase vast te stellen. 

2. Het besluit heeft financiële consequenties wat betreft de straatnaamborden. 

3. De betrokkenen (Hulpdiensten, PostNL, gemeentelijke afdelingen en anderen) ontvangen daags 

na besluitvorming informatie over dit besluit. 

Beoogd resultaat 

Actualisatie van het gemeentelijk register van namen voor de openbare ruimte. 

  

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Het advies van de Commissie Naamgeving is de namen van de bruggen Zwartebrug, Arthur van 

Schendelbrug, Willem Kloosbrug en de Sportbrug in het Schoterbos laatste fase vast te stellen. 

Alle andere namen openbare ruimte zijn al in vorige fases van het project vastgesteld. 

Naamgeving openbare ruimte is een bevoegdheid van het college. 

  

Argumenten 

Om de naam in de omgeving aan te laten sluiten is er gekozen voor (zie bijlage kaart Schoterbos) 

• De brug met kaartnummer 1 wordt de Zwartebrug (brugnr. 284), vernoemd naar de Schoterkerkpad 

die in de volksmond het Zwartepad wordt genoemd. Deze brug gaat naar het fietspad richting de 

Sinnevelttunnel naar het Schoterkerkpad in Santpoort Noord. 

• De brug met kaartnummer 2 is de Nico van Suchtelenbrug (brugnr. 175) wordt verplaatst naar 

het einde van het Willem Kloospad over de Jan Gijzenvaart. 

• De brug met kaartnummer 3 wordt de Arthur van Schendelbrug (brugnr. 285), over het Arthur 

van Schendelpad. 

• De brug met kaartnummer 4 wordt de Schoterplasbrug (brugnr. 078), was op de plek van kaart- 

nummer 6. 

• De brug met kaartnummer 5 wordt de Willem Kloosbrug (brugnr, 286), over het Willem Kloospad. 

• De brug met kaartnummer 6 was de Schoterplasbrug dit wordt de Sportbrug (brugnr. 287). 

Uitvoering 

De straatnaamborden moeten volgens het besluit Vaststellen geactualiseerd handboek straatnaamborden 

(2017/365756) uitgevoerd worden. 

  

Bekendmaking 

Dit besluit wordt bekend gemaakt via het GVOP, te bereiken via de website www.officielebekendmakin- 

gen.nl. 

Voor zover de beslissing van datum de benoeming van de namen (semi) openbare ruimtes als zodanig 

betreft, is geen sprake van een op rechtsgevolg gerichte beslissing en is derhalve geen sprake van een 

besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, zodat daartegen geen bezwaar kan worden 

gemaakt. 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, 

namens het college, 7-10-2021 

Drs. J. Wienen 
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Bijlage kaart Schoterbos 
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