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Naamgeving openbare ruimten: Vaststellen Diekwakel en andere in Noord,
gemeente Amsterdam
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 7 mei 2019 hebben besloten:
Gelet op:
artikel 108 van de Gemeentewet
a.
artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
b.
artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018
c.
•
•

Gezien het positief advies van de Commissie naamgeving openbare ruimten van 1 maart
2019
Gezien het positief advies van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Noord van 16 april
2019

De volgende openbare ruimte vast te stellen:

•
•

Diekwakel (BAG-type kunstwerk)
Marie Thomas Tonnonbrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Femke Halsema, burgemeester
Peter Teesink, gemeentesecretaris

Toelichting op vaststellen Diekwakel en andere in Noord:
Op 5 juli 2016 heeft het college besloten om de 88 officieuze brugnamen te laten vervallen. In het
persbericht van de Gemeente is uitgelegd waarom deze namen niet meer van toepassing zijn. Burgers
zijn uitgenodigd om voorstellen tot naamgeving voor de meer dan 1300 naamloze bruggen in Amsterdam
in te dienen. Onderstaande namen zijn ingediend voor bruggen in stadsdeel Noord.
Diekwakel (brug 1719)): een kwakel is in het Hollands een kippenbruggetje met trap aan weerszijden.
Het bruggetje (de kwakel) overspant het water de Die.
Marie Thomas Tonnonbrug (brug 2484): Marie Thomas Tonnon was een verzetsstrijder tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij stelde zijn huis open als opslag voor onder andere ammunitie. Ook had hij
banden met Gerrit van der Veen. Later sloot hij zich aan bij de KP-Noordploeg waarvoor hij een
onderscheiding ontving.
Met dit besluit worden bovenstaande bruggen vastgesteld.

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in
de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep
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