Aan de toekomstige bewoners en initiatiefnemers in Oosterwold

Almere, 26 februari 2016
Beste lezer,
Er is de afgelopen periode enige onduidelijkheid ontstaan over de naam die de
naamgevingscommissie heeft voorgesteld voor het gebied dat nu nog wordt aangeduid als
Oosterwold, namelijk ‘Magisterhorst’. Met deze notitie hopen wij u duidelijkheid te geven over
onze overwegingen bij deze keuze.
Oosterwold vormt een bijzonder gebied. Anders dan in andere gebieden in de stad is er geen
vastomlijnd beeld hoe het gebied zich gaat ontwikkelen. Hier worden de initiatiefnemers
uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met gebouwen, wegen en bovenal veel groen, in
verschillende hoedanigheden. Hier vinden de échte pioniers hun plek.
Het is een gemeentelijke taak om openbare ruimten te voorzien van namen. Die taak is gedelegeerd
bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere. De commissie onderzoekt de
mogelijkheden en komt op basis daarvan met een voorstel aan het college van burgemeester en
wethouders, die de naamgeving middels een naamgevingsbesluit bekrachtigt. De gemeente wil ook
bij de naamgeving zoveel als mogelijk in de geest van de ontwikkelfilosofie van Oosterwold
handelen. Daarom worden initiatiefnemers van harte uitgenodigd om mee te denken bij het
toekennen van namen voor de straten in Oosterwold. Enkele straten zijn inmiddels van een naam
voorzien, daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de voorstellen van toekomstige bewoners.
Belangrijk uitgangspunt bij de naamgeving van straatnamen in Almere is de herkenbaarheid op
wijkniveau. Dit in verband met de eenduidigheid en de vindbaarheid, ook voor bijvoorbeeld de
hulpdiensten en de postbezorging. Een wijknaam moet daarom passen bij de straatnamen in de
wijk. Bij de naamgeving van straten wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij het (gewenste)
karakter van de wijk.
Helaas hebben thema’s die betrekking hadden op ‘groen’ en ‘natuur’ veel te veel overlap met
bestaande straat- en wijknamen. De Commissie heeft er daarom voor gekozen om het pionierende
karakter van de wijk en haar inwoners als uitgangspunt te nemen. Daarom, en in aansluiting op de
naamgeving van de wijk Nobelhorst, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde stadsdeel, is het thema
‘grote denkers’ gekozen voor het plan Oosterwold. Grote denkers zijn te typeren als pionier,
voortrekker op hun specifieke onderzoeksveld. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers in
Oosterwold: je moet immers een groot denker zijn om een bouwplan te realiseren in dit unieke
project, waar je wordt uitgedaagd om met anderen vorm te geven aan je eigen omgeving!
Het thema ‘grote denkers’ biedt een breed scala aan eigennamen, dat kan worden gebruikt voor de
naamgeving van straten. Zo hebben toekomstige bewoners er op gewezen, dat veel sociologen en
filosofen hebben bijgedragen aan maatschappelijke, stedelijke en technische ontwikkelingen in het
kader van duurzaamheid, natuurbewustzijn, positivisme, samenleving en architectuur. Ook
theologen en (wetenschaps-) historici hebben dezelfde betekenis gehad voor de samenleving.
Ten behoeve van de eenduidigheid wordt er in Almere aan vastgehouden om wijknamen binnen
één stadsdeel van hetzelfde achtervoegsel te voorzien. Oosterwold vormt een onderdeel van het
stadsdeel Almere Hout. De achtervoegsels van alle wijken in Almere Hout is Horst. ‘Magister’ is
het Latijnse woord voor ‘leermeester’ en verwante betekenissen, vrij vertaald: ‘grootmeester in het
denken’. Vandaar dat is gekozen voor de wijknaam Magisterhorst.

De naam ‘Magisterhorst’ is inmiddels formeel vastgesteld. Naar aanleiding van de vragen die
hierover zijn gesteld zal de naamgevingscommissie zich echter de komende weken nog eenmaal
beraden op de naam ‘Magisterhorst’. Wij vragen iedereen daarom om mee te denken over een
geschikt alternatief. Mocht u een suggestie hebben voor een andere wijknaam, dan horen we dit
graag. Uw suggesties kunt u, voor 13 april aanstaande, aan ons retourneren.
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