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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college beslist op grond van het Delegatiebesluit artikel 6 Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 9 juli 2009 is conform het besluitnr. RO/2009/1967 en tekening S_999_39_2007-139 deel 1 
t/m 6 de naam en ligging van het Citrienpad als langzaam verkeersontsluiting tussen de 
Rijksstraatweg en de Dordtse Kil 3 vastgesteld. 

Het pad is met de ontwikkeling van Dordtse Kil 3 nooit aangelegd en ook niet langer gewenst.

De Commissie Benoemen Openbare Ruimte stelt dan ook voor om deze naam uit de Basiskaart 
Administratieve Gegevens te verwijderen.

Wat is de te delen informatie?
Op 9 juli 2009 is conform het besluitnr. RO/2009/1967 en tekening S_999_39_2007-139 deel 1 
t/m 6 de naam en ligging van het Citrienpad als langzaam verkeersontsluiting tussen de 
Rijksstraatweg en de Dordtse Kil 3 vastgesteld. 

Het pad is met de ontwikkeling van Dordtse Kil 3 nooit aangelegd en ook niet langer gewenst.

De Commissie Benoemen Openbare Ruimte stelt dan ook voor om deze naam uit de Basiskaart 
Administratieve Gegevens te verwijderen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Onttrekken van de straatnaam uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Er zijn geen kosten verbonden aan het onttrekken van straatnamen.

Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT



Zaaknummer 2021-0124050

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Verordening naamgeving en nummering, vastgesteld 28 februari 2006, in werking getreden op 1 
april 2006.
Delegatiebesluit Artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen RIS 471213 d.d. 17 
augustus 2010.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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