
Onderwerp: Bekendmaking naamgeving van de bruggen over de Hoofdvaart 
  
BIJLAGE 
 
Toelichting op de namen 
De commissie heeft op basis van de ingediende voorstellen overwogen dat de naam van de brug het 
beste een relatie kan hebben met de directe omgeving van de brug. Ook stelt de commissie dat het 
belangrijk is dat wordt vastgehouden aan de naam die bruggen al in de volksmond hebben. 
Hieronder is per brug in het kort aangegeven wat de overwegingen van de commissie zijn geweest.  
 
dr. J.P. Heijebrug: 
De commissie heeft geadviseerd om deze brug te vernoemen naar dr. J.P. Heije, arts en tekstdichter. 
Dr. Heije verbleef regelmatig bij vrienden in Abbenes en zijn graf ligt langs de dr. Heijelaan in 
Abbenes.  
  
Neeltje Borremanbrug: 
Neeltje Borreman was de echtgenote van Pieter Boekel. Pieter Boekel was onderwijzer in Abbenes. 
Aangezien er al een Pieter Boekelpad in Abbenes is er voor gekozen om de brug de naam van de 
vrouw van Pieter Boekel te geven. Neeltje Borremans heeft als vrouw van onderwijzer Pieter Boekel 
ook veel voor Abbenes betekend.  
  
Linquendabrug: 
Deze brug verbindt de wijk Linquenda met het gedeelte van Nieuw-Vennep dat ten oosten van 
Nieuw-Vennep ligt. Gezien de ligging van deze brug vinden wij Linquendabrug een passende naam 
voor de brug.  
  
Spoorbrug 
De brug ter hoogte van de Madeliefstraat in Nieuw-Vennep wordt door veel Vennepers al de 
Spoorbrug genoemd. Er bestaat ook een oude ansichtkaart van deze brug met de naam “Spoorbrug” 
erop.  
  
Wittebrug 
In de Lijndense gemeenschap wordt deze brug veelal aangeduid als de witte brug, gezien de 
kleurstelling van deze brug.  
 

Wij realiseren ons dat bij het vaststellen van deze namen niet in alle gevallen geheel voldaan wordt 

aan de criteria die op de gemeentelijke website waren vermeld. In dit geval vindt het college van 

burgemeester en wethouders de namen die de commissie voorgesteld heeft passend en 

rechtvaardigt dit de geringe afwijking. 
 

 

 
 


