Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 8
februari 1995 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
________________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren A. Noordzij (voorzitter), M. Boeren, D. Gelderblom, L.F. Griffioen, Ch.
Jeurgens, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (verslag).
1-2. Opening en mededelingen
Om circa 15.30 uur opent de voorzitter de heer Noordzij de vergadering en heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer Jeurgens, die hij nog niet eerder heeft mogen begroeten, en voorts de beoogd
secretaris de heer Jansen.
3. Vaststelling notulen 12 december l.l.
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 12 december l.l. wordt het volgende gewijzigd:
punt 3.2: i.p.v. "Leliendaal" lees "Leliëndaal";
punt 4.2: i.p.v. "de vaarten" en "de Vaarten" lees "De Vaarten".
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de
notulist.
Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende opgemerkt:
punt 1: De heer Noordzij merkt op dat diens afwezigheid niet structureel is. Hij zal hierover onder
agendapunt 11A verdere mededelingen doen;
punt 3.3: in plaats van de heer Noordzij zal de heer Jeurgens contact met burgemeester Scheeres
opnemen;
punt 7: De heer Noordzij vraagt zich af of de naam Prins Clauskade voor de bedoelde plek wel geschikt
is. Zo men toch besluit deze naam te geven, dan dient daarvoor toestemming te worden gevraagd aan het
Kabinet van de Koningin;
p.m. lijst: De heer Noordzij acht het correct mevrouw Gerhardt desondanks uit te nodigen.
4. Uitgebrachte adviezen
Aan het college zijn de navolgende adviezen gedaan:
-het voorstel het complex woningen tussen "de Akkers" en "De Hoven" te noemen "Vuurvlinderhof";
-het voorstel de bebouwing aan het zgn. Ithoterrein te noemen "Havenbogen";
-het voorstel het gedeelte ten zuiden van de aansluiting 's-Gravelandseweg-Slimme Watering te noemen
"Zwaluwlaan".
5. Overleg met de portefeuillehouder
De heer Griffioen doet verslag van het overleg met burgemeester Scheeres over het incident, waarbij een
advies van de commissie aan het college via een ambtenaar in handen van wethouder Reijnhout terecht
kwam. Dit advies betrof het gebied aan de oostzijde van de Slimme Watering, waarvoor de wethouder
met het voorstel kwam hier Scandinavische stedebouwkundigen te vernoemen. Ook met wethouder
Hafkamp, als portefeuillehouder voor ruimtelijke ordening, is deze zaak opgenomen. Tegen de suggestie
van wethouder Reijnhout heeft de heer Griffioen zijn bezwaren geuit. De commissie onderschrijft deze
bezwaren, die, behalve van praktische, ook van principiële aard zijn. De conclusie van het gesprek met
de portefeuillehouder is overigens dat de school in het betreffend gebied toch een nummer dient te
krijgen.
Met de naam "Vuurvlinderhof" ging de burgemeester accoord.
Naar aanleiding van deze kwestie zal de heer Noordzij deze week contact opnemen met wethouder
Reijnhout.
Ook over de naam "Prins Clauskade" is met de portefeuillehouder overleg geweest. Hoewel hiertegen
geen principiële bezwaren bestaan, werden eventuele gevoeligheden als bedenking tegen deze
vernoeming geuit. Bij vernoeming dient het college overigens contact met het Kabinet der Koningin op

te nemen.
6. Spaland-Oost
De heer Griffioen zegt dat de portefeuillehouder met de naam "De Vaarten" geen problemen had. Hij
deed echter de suggestie het hele buurtje (van zes huizen) "Ringvaart" te noemen. Op diens advies wordt
echter besloten dit punt aan te houden.
7. Stadhouderslaan
Ook dit punt wordt aangehouden, in afwachting van een nieuwe tekening.
8. Hema-lokatie
Op het voorstel het betreffende gebied "Land van Belofte" te noemen kwam de portefeuillehouder zelf
terug. De vraag is namelijk of ook de bestaande bebouwing aan de Lange-Kerkstraatzijde hier onder
valt. Zo dat het geval is dan zou hernummering moeten plaatsvinden, hetgeen financiële consequenties
zal hebben. Een en ander is echter nog niet urgent aangezien de lokatie, die in september a.s. vrijkomt,
pas over anderhalf jaar aan vernoeming toe is.
Overigens is de naam "Otterbuurt" in 1976 vervallen verklaard. De naam "Oostmolenplein", die in 1894
officieel aan dit gebied werd gegeven, is echter nooit formeel ingetrokken.
9. Omgeving Westmolenstraat
Voor een te bouwen hof aan de Westmolenstraat en een plein ten noorden van het NPB-kerkgebouw
dienen nieuwe namen vastgesteld te worden. Besloten wordt dit punt als "huiswerk" mee te nemen en op
de volgende vergadering opnieuw aan de orde te stellen.
10. Van Hogendorpstraat
Door een nieuwe bebouwing in het gebied tussen de Van der Duyn Van Maasdamstraat, Van Limburg
Stirumstraat en Van Haarenlaan, komen er meer huisnummers dan er volgens de oude bebouwing
waren. Het probleem is hoe dit op te lossen. In de tweede helft van dit jaar wordt met de bouw alhier
begonnen. Ook dit punt zal als huiswerk worden meegenomen en op de volgende vergadering weer aan
de orde komen.
11. Dr. Boslaan
Ook voor dit gebied betreft het een nieuw bouwplan, waarbij we waarschijnlijk echter een straatnaam
"overhouden". In de volgende vergadering zal hierop worden teruggekomen.
11A. Benoeming nieuwe voorzitter en secretaris
De heer Noordzij geeft de wens te kennen zijn voorzitterschap per 1 april a.s. neer te leggen. In zijn
plaats zal de heer Jeurgens worden voorgedragen. Aangezien ook het secretariaat vaceert en de wens
bestaat dit eveneens bij het Gemeentearchief onder te brengen, zal de heer Jansen als nieuwe secretaris
worden voorgedragen. De heer Jansen zal in overleg met de heer Jeurgens een concept voor een brief
aan het college opstellen.
12. Rondvraag
De heer Griffioen zegt van een burger het verzoek te hebben gehad de naam "Pieter de Hooghstraat" te
veranderen in "Pieter de Hoochstraat". Aangezien er echter geen uniformiteit bestaat voor de spelling
van zeventiende-eeuwse namen, wordt dit verzoek voor kennisgeving aangenomen.
13. Datum volgende vergadering
Als datum voor de volgende vergadering wordt dinsdag 25 april vastgesteld, aanvang 11.00 uur. De heer
Boeren zal dan overigens verhinderd zijn.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 16.45 uur de vergadering.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 1 juni
1995 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A. Noordzij, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving is de heer M. Boeren.
1. Opening en mededelingen
Om circa 14.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer Noordzij, die vandaag voor het laatst de vergadering van de commissie bezoekt.
Aan de agenda worden de navolgende punten toegevoegd: 9A. Naamgeving flatgebouw Merwedestraat;
9B. Afscheid van de heer Noordzij als voorzitter en lid van de commissie.
2. Vaststelling notulen 12 december l.l.
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 8 februari l.l. wordt het volgende gewijzigd:
punt 4: i.p.v. "de Akkers" lees "De Akkers";
punt 6: de woorden "van zes huizen" vervallen;
punt 10: i.p.v. "Van der Duyn Van Maasdamstraat" lees "Van der Duyn van Maasdamstraat". I.p.v.
"Van Haarenlaan" lees "Burgemeester Van Haarenlaan".
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen is een brief van het College van B & W houdende de benoeming in de commissie van de
heren Jeurgens, Jansen en De Voogd van der Straaten als respectievelijk voorzitter, secretaris en lid op
persoonlijke titel.
4. Uitgebrachte adviezen
Door de gemeenteraad zijn de door de commissie uitgebrachte adviezen betreffende de Vuurvlinderhof,
Havenbogen en de 's-Gravelandseweg in zijn vergadering van april overeenkomstig vastgesteld. Een
suggestie van de PvdA-fractie om personen van internationale betekenis te vernoemen wordt voor
kennisgeving aangenomen.
5. Overleg portefeuillehouder
Hierover valt niets te melden. De heer Jeurgens zal binnenkort in zijn nieuwe hoedanigheid als
voorzitter overleg met de burgemeester hebben.
6. Stadhouderslaan-Balkengat
De heer Griffioen geeft een toelichting op de tekening voor dit plan, waarvoor reeds een
bouwvergunning is afgegeven. Na enige gedachtenwisseling worden, behalve de namen Balkengat ook
Houthavenkade, Balkenkade, Spuikade en Stadhouderskade als naam voorgesteld. Besloten wordt de
naam Stadhouderskade aan het college voor te stellen en de overige namen te reserveren voor eventueel
toekomstige bebouwing op het terrein van Van de Weterings houthandel.
7. Omgeving Westmolenstraat
Voor het hof op de hoek van de Elzensteeg en de Westmolenstraat zijn er twee voorstellen, namelijk
"Koffiehuishof", naar de voormalige Koffiehuissteeg, en "Elzenhof", een naam bedacht door het
architectenbureau. Besloten wordt laatstgenoemde naam over te nemen en aan het college voor te
stellen. Deze naam voldoet namelijk aan de filosofie van de commissie de herkenbaarheid zo groot
mogelijk te laten zijn.

Wat betreft het plein ten noorden van de kerk der NPB wordt het voorstel "Walvisplein" overgenomen.
8. Van Hogendorpstraat
Van het oorspronkelijke voorstel in dit gebied als nieuwe straatnaam toe te voegen "J.M. Kemperstraat"
wordt na enige gedachtenwisseling afgezien. Aangezien dat blijkbaar met de nummering geen
problemen geeft wordt in plaats daarvan besloten de naam Van Limburg Stirumstraat ook van
toepassing te laten zijn op het oostelijk gedeelte van de Van der Duyn van Maasdamstraat en deze
vervolgens door te laten lopen in de richting van de Burgemeester Van Haarenlaan. Op deze manier
loopt de Van Limburg Stirumstraat geheel rond het nieuw te bouwen complex, met uitzondering van de
Burgemeester Van Haarenlaan.
9. Dr. Boslaan
De heer Griffioen legt uit dat de huidige Dr. Boslaan als straat komt te vervallen aangezien hier een
voetgangersgebied wordt gecreëerd met daaraan gelegen zgn. "kangoeroewoningen". Wel zou het
verlengde van de huidige laan doorgetrokken kunnen worden in geval van nieuwbouw in het gebied
begrensd door de De Savornin Lohmanlaan, Dr. Wibautplein, Cort van der Lindenlaan en Dr.
Kuyperlaan. Dit verlengde zou eventueel Dr. Bosplantsoen o.i.d. genoemd kunnen gaan worden.
Aangezien dit plan nog niet actueel is, hoeft in deze nog geen aktie te worden ondernomen. Wel zal de
heer Griffioen bij de woningkartotheek informeren hoe de huisnummering in deze nieuwbouwplannen
uitkomt en welke consequenties dat voor de straatnaamgeving zou kunnen hebben.
9A. Naamgeving flatgebouw Merwedestraat
De secretaris doet voorlezing van een brief van de Vereniging van Eigenaren van de Merwedestraat, die
toestemming vraagt het flatgebouw aldaar te mogen vernoemen. Voor zover deze naamgeving geen
invloed heeft op de postadressering staat het de vereniging echter vrij zelf een naam vast te stellen. De
secretaris zal dit aan de vereniging mededelen.
9B. Afscheid van de heer Noordzij als voorzitter en lid van de commissie
Met enkele welgekozen woorden neemt de heer Jeurgens afscheid van de heer Noordzij als voorzitter en
lid van de straatnamencommissie. Vervolgens overhandigt hij hem ten afscheid een echt Schiedams
produkt. De heer Noordzij zegt hiervoor dank en haalt enkele herinneringen op uit de periode van zijn
lidmaatschap. Hij zegt het tenslotte op prijs te zullen stellen de notulen van de huidige vergadering te
mogen ontvangen. De secretaris zal hiervoor zorgdragen.
10. Data volgende vergaderingen
Als volgende vergaderdata worden vastgesteld:
6 of 13 september, 8 november en 24 januari, alle malen aan te vangen om 15.00 uur.
11. Rondvraag
Op een vraag van de voorzitter aangaande de pro-memorielijst, antwoordt de heer Griffioen dat de Dirk
Gerhardtstraat waarschijnlijk in november zal worden opgeleverd. Besloten wordt daarom dit punt in de
septembervergadering te agenderen.
De heer Griffioen doet het voorstel de nieuwe brug over de Schie ter hoogte van het Doeleplein de naam
Doelebrug te geven. De commissie onderschrijft dit voorstel en zal het overeenkomstig aan het college
van B & W voorleggen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 15.30 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 13
september 1995 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A.C. de Voogd van
der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving is de heer M. Boeren.
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling notulen
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 1 juni l.l. wordt het volgende gewijzigd:
onder de agendapunten 2 en 8 wordt "Burgemeester Van Haarenlaan" gelezen als "Burgemeester van
Haarenlaan".
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
3. Uitgebrachte adviezen
De adviezen betreffende de Stadhouderskade en de Doelebrug zijn door het college van B & W
overeenkomstig aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar aanleiding van de naam Doelebrug is door een
raadslid de vraag gesteld waarom niet de naam "Spoelingbrug" is gebruikt, de brug die destijds de
Broersvest met de Noordvest verbond. De heer De Voogd legt uit dat de naam voor genoemde brug
destijds is ingetrokken ter gelegenheid van het bezoek van koningin Juliana. Later is de naam
Spoelingbrug gebruikt voor de brug over de Noordvest, zodat deze naam niet meer gebruikt kan worden.
Wat betreft de omgeving Westmolenstraat, merkt de heer Griffioen op dat het bouwplan nog moet
worden uitgewerkt. De betreffende nieuwbouw zal op zijn vroegst het volgend voorjaar aanvangen.
Besloten wordt daarom dit punt op de pro-memorielijst te plaatsen.
Aan de Van Limburg Stirumstraat is de sloop inmiddels aangevangen. De heer Griffioen zal alsnog bij
de woningkartotheek naar de nummering informeren en om een plattegrondje verzoeken. Daarna kan het
betreffende advies naar het college.
4. Overleg portefeuillehouder
De voorzitter doet verslag van zijn gesprek met de burgemeester over onder meer de "Scandinavische
kwestie". Hoewel deelplan A van het betreffende gebied gereed is, is de bouw nog niet begonnen in
verband met subsidie-technische problemen. De vraag is of we de eerder voorgestelde plannen dienen te
handhaven of toch Scandinavische namen zullen gebruiken. De voorzitter zal hierover te zijner tijd met
de burgemeester contact opnemen.
5. Dr. Boslaan
De heer Griffioen meldt dat de sloop in dit gebied inmiddels is begonnen. Op korte termijn zullen de
bouwplannen gereed zijn. Bij de woningkartotheek zal naar de nummering worden geïnformeerd en zal
een plattegrondje worden gevraagd. Enige discussie volgt op de suggestie in plaats van Dr.
Bosplantsoen het gebied Dr. Boslaantje te geven. Besloten wordt echter de eerder voorgestelde naam te
handhaven.

6. Dirk Gerhardtstraat
De heer Griffioen deelt mee dat in verband met de wijziging van de bouwplannen de straat al
gedeeltelijk is opgeleverd. Gezien dit feit en de toestand van mevrouw Gerhardt, heeft een officiële
festiviteit geen enkele zin meer. Na enige gedachtenwisseling wordt besloten mevrouw Gerhardt een
foto van het betreffende straatnaambordje te sturen met een begeleidende brief.
7. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
Aan de pro-memorielijst zullen worden toegevoegd: Nieuwland-Oost, Spinhuispad en Bachplein. De
heer Griffioen geeft een toelichting op deze plannen.
De secretaris doet mededeling van de ontvangst via bureau voorlichting van een brief van de
Schiedamse Huisartsenvereniging betreffende de onlogische huisnummering. Hoewel de commissie de
hierin geschetste problematiek onderschrijft, behoort deze niet tot haar competentie, waarom de brief is
ter afdoening in handen is gesteld van de woningkarthoteek. De secretaris zal dit aan de vereniging
meedelen.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 16.00 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 8
november 1995 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Mededeling wordt gedaan van een nieuwe aanvulling op het straatnamenboek van de heer Rook.
2. Vaststelling notulen
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 13 september l.l. worden ongewijzigd vastgesteld
onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 6 deelt de heer De Voogd mee dat er nog steeds geen bordje "Dirk
Gerhardtstraat" is aangebracht.
Naar aanleiding van punt 5 stelt de heer Griffioen voor, gezien de afwijkende ideeën van de wethouder
over het aangrenzende gebied, dit onderwerp af te voeren naar de P.M.-lijst.
3. Uitgebrachte adviezen
zijn niet gedaan.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Omgeving Westmolenstraat
Aangezien er geen ontwikkelingen in deze plannen zijn, wordt dit agendapunt afgevoerd naar de P.M.lijst.
6. Nieuwland-oost
De heer Griffioen expliceert de toekomstige plannen voor het gebied rond het meest oostelijk gedeelte
van de Mgr. Nolenslaan, alwaar het nieuwe metrotracé is geprojecteerd. In verband met
grondmechanische redenen, dienen de vier flats waaronder het tracé loopt te verdwijnen. In plaats
daarvan zijn drie torenflats van maximaal 8 verdiepingen gepland, gelegen aan het water. Ten noorden
daarvan komen eengezinswoningen. De aanliggende M.C.M. de Groot-, J.C. van Marken- en Ch.Th.
Storkstraat zouden gehandhaafd kunnen blijven, hoewel laatstgenoemde straat niet meer voor
bebouwing wordt uitgegeven. Het is echter de vraag of en op welke wijze de Mgr. Nolenslaan zou
moeten gaan lopen en of het huidige voetpad dat in de nieuwe plannen aan het water zal komen te
liggen, van een nieuwe naam dient te worden voorzien. Na enige discussie wordt besloten alvast voor
deze straat een naam te bedenken, waarbij de classificatie "sociaal voelende industriëlen" het
uitgangspunt blijft.
Een andere vraag is of ook de watervlakte die wordt aangelegd van een naam dient te worden voorzien,
dit om volkse benamingen voor te zijn. Ook hierover zal worden nagedacht.
7. Wat verder ter tafel komt
Van de pro-memorielijst worden afgevoerd: Van Limburg Stirumstraat en Willem de Zwijgerlaan.
Wat betreft het Spinhuispad en het Bachplein geeft de heer Griffioen enkele achtergronden van de
toekomstige bouwplannen. Wat het Bachplein betreft opteert de commissie voor de handhaving van
deze naam na de bouw van woningen bij het postkantoor en tegenover het Hof van Spaland.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 16.00 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 24
januari 1996 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, L.F. Griffioen en J.M.M. Jansen
(secretaris).
Afwezig zijn de heren D. Gelderblom en A.C. de Voogd van der Straaten.
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststelling notulen
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 8 november 1995 worden ongewijzigd
vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
3. Uitgebrachte adviezen
Het advies betreffende de Van Limburg Stirumstraat is door het college van B & W overeenkomstig het
voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
4. Overleg met de portefeuillehouder
De voorzitter zegt toe vóór de volgende vergadering contact op te nemen met de burgemeester, met
name in verband met de straatnaamgeving in het deelgebied De Vaarten in Spaland-Oost. De heer
Griffioen benadrukt het belang van dit gesprek, dit ter vermijding van eventuele problemen zoals die
eerder ontstonden met wethouder Reijnhout.
5. Nieuwland-Oost
Na nogmaals een explicatie van de plannen voor dit gebied wordt besloten de naam "Mgr. Nolenslaan"
oostelijk van de Parkweg te laten vervallen en de straat die na realisatie van deze plannen ontstaat te
noemen naar Bernardus Heldt, dit conform een reeds in 1960 genomen raadsbesluit. De naamgeving
voor de plas en voor het aanliggend voetpad zal op de volgende vergadering aan de orde komen. In deze
namen zal een relatie met de omgeving tot uitdrukking komen, waarbij de nadruk ligt op land en minder
op water.
6. Pro-memorielijst
Aan de pro-memorielijst wordt toegevoegd: Galjoot.
7. Rondvraag
De navolgende vergaderdata voor 1996 worden vastgesteld: dinsdag 2 april 10.00 uur, donderdag 6 juni
15.30 uur, woensdag 4 september 15.00 uur en woensdag 20 november 15.00 uur.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 16.00 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op dinsdag 2 april
1996 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
Om circa 10.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Aan de agenda worden de navolgende punten toegevoegd: 7A. Burgemeester Honnerlage Gretelaan, 7B.
Jaap de Raat, 7C. Verbindingsweg 's-Gravelandseweg-Polderweg.
2. Vaststelling notulen
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 24 januari l.l. worden ongewijzigd vastgesteld
onder dankzegging aan de secretaris.
3. Uitgebrachte adviezen
zijn er niet.
4. Overleg met de portefeuillehouder
Bij afwezigheid van de voorzitter heeft de secretaris een gesprek gehad met burgemeester Scheeres over
de naamgevingsproblematiek in Spaland-oost. Gewezen werd op de principiële, procedurele en
praktische bezwaren tegen het gebruik van Scandinavische namen in dit gebied. Wat de procedurele
bezwaren betreft is de burgemeester gewezen op het collegebesluit van 4 januari 1994 tot vaststelling
van de soortnamen Tuinen, Sloten, Polders en Vaarten. De burgemeester gaf aan als portefeuillehouder
niet de intentie te hebben op dit besluit terug te komen. Ook voor de praktische bezwaren tegen
Scandinavische namen had de burgemeester begrip. Mocht het college evenwel anders besluiten, dan zal
de daarvoor bestaande procedure worden gevolgd. Geadviseerd werd evenwel ons standpunt nogmaals
schriftelijk aan het college mede te delen, zodat een en ander op papier is vastgelegd. De secretaris zal in
overleg met de voorzitter hiervoor een concept vaststellen. De heer Gelderblom noemt nog een ander
punt van bezwaar tegen de gewraakte naamgeving, namelijk het besluit van de commissie het agrarische
karakter van de voormalige gemeente Kethel & Spaland in de straatnaamgeving tot uiting te doen
komen.
5. Nieuwland-Oost
Na uitvoerige gedachtenwisseling over de benaming van de plas in dit gebied, waarbij namen als "De
Vijver", "Vijverpark", "'s-Gravelandsepark" en "Moeras" worden genoemd en waarbij ook wordt
gedacht aan namen van leden van het Koninklijk Huis, van burgemeesters of van sociale voorlieden,
wordt besloten voor de plas de naam "'s-Gravelandse plas" voor te stellen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de bestaande naamgeving in dit gebied, zodat de relatie met de omgeving tot uitdrukking
komt. Anders dan op de vorige vergadering is besloten, wordt de naam voor de nieuwe straat die
aangelegd wordt oostelijk van de Parkweg, niet genoemd naar Bernard Heldt. Op voorstel van de heer
De Voogd wordt besloten deze straat te vernoemen naar minister Suurhoff, de minister die in het derde
en vierde kabinet Drees de ontwerper was van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwenen Wezenwet. De naam van Bernard Heldt wordt gereserveerd voor het langs de plas liggend voetpad.
Ter vermijding van het ontstaan van spontane benamingen voor de plas zal het advies voor de 'sGravelandse plas zo spoedig mogelijk al worden uitgebracht.
6. Spinhuispad
Dit punt wordt aangehouden tot de volgende vergadering.
7. Warmoezenierstraat

De heer Griffioen legt de situatie ter plaatse uit. Doordat deze straat is afgesloten voor autoverkeer, is de
oneven zijde alleen te bereiken via de Griendwerkerstraat. Omdat dit nergens is aangegeven, zorgt dit
nogal voor verwarring. De meest eenvoudige oplossing is het plaatsen van een bord op de hoek van de
Gildeweg en de Warmoezenierstraat met de tekst "Warmoezenierstraat 1 t/m 41". Ook op de hoek van
de Warmoezenierstraat en het fietspad in het verlengde van het Frans Rietveldpad dient dan een bord
"Warmoezenierstraat" te worden geplaatst.
Vervolgens doet de heer Griffioen enkele mededelingen over de bouwplannen voor het terrein tussen de
Griendwerkerstraat en het Geuzenplein, alwaar een kinderdagverblijf, een binnensportaccomodatie en
(school-)woningen komen.
7A. Zijstraat Burgemeester Honnerlage Gretelaan
De heer Griffioen doet mededeling van de nieuwe plannen in het gebied ten westen van het
Burgemeester Honnerlage Gretehof. Doordat een projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken, is er nu
ruimte voor woningbouw alhier. Het betreft woningen aan de BHG-laan en aan een straat dwars op de
BHG-laan. Een probleem is evenwel de huisnummering. Aangezien er 20 woningen tussen de nummers
89 en 91 zullen komen, zal er met letters genummerd moeten worden (89A enz.) Dit probleem kan ten
dele worden opgelost door de straat dwars op de BHG-laan van een nieuwe naam te voorzien. Hoewel
aanvankelijk overwogen wordt een nog niet vernoemde burgemeestersnaam te gebruiken, wordt
besloten te adviseren de dwarsstraat te noemen "Burgemeester Honnerlage Gretepad". De huizen aldaar
zullen aan de oostzijde even en aan de westzijde oneven genummerd worden. De nieuwe huizen gelegen
aan de BHG-laan krijgen de nummers 89 A tot en met 89 I.
7B. Jaap de Raat
Voorgesteld wordt de onlangs overleden schilder, tekenaar en geschiedschrijver van Kethel Jaap de Raat
te vernoemen. De meest voor de hand liggende plaats is het oude dorpscentrum van Kethel. Aangezien
er hier echter geen straten te vernoemen zijn, is het voorstel het fietspad van de Harreweg naar de
Zwaluwlaan te noemen "Jaap de Raatpad". Tevens wordt voorgesteld het meer zuidelijk gelegen
fietspad van de Harreweg naar de Dorpsstraat te noemen "Rien Poortvlietpad". Met deze voorstellen
gaat de commissie accoord. Nagedacht zal nog worden of er ook een straat of pad naar Octave
deConinck vernoemd kan worden.
7C. Verbindingsweg verlengde 's-Gravelandseweg-Polderweg
De heer Griffioen geeft een uiteenzetting van de toekomstige plannen voor dit gebied, waar in de
toekomst kantoren zijn gepland. De spoorwegovergang Joppelaan-Kerklaan zal worden opgeheven na
het gereedkomen van de doorgetrokken 's-Gravelandseweg. Consequentie is dat dan de Polderweg niet
meer bereikbaar is. Daarom dient een aansluiting te worden gemaakt van (het verlengde van) de 'sGravelandseweg naar de Polderweg. Deze zal als verbindingsweg fungeren voor langzaam verkeer en
dient van een naam te worden voorzien. Na enige gedachtenwisseling wordt besloten de namen van
industriëlen te reserveren voor de toekomstige bebouwing in dit gebied. Om pragmatische redenen
wordt er voor gekozen te adviseren deze verbindingsweg te noemen "Polderdwarsweg".
8. Pro-memorielijst
De pro-memorielijst blijft ongewijzigd.
9. Wat verder ter tafel komt-rondvraag
De secretaris doet melding van de ontvangst van een bedankbrief van de secretaresse van Ida Gerhardt
voor de toezending van foto's van het straatnaambord van D.R. Gerhardt.
De heer Griffioen deelt mee dat door de wijziging van de infrastructuur de Kerklaan beoosten de
Poldervaart nogal versnipperd raakt. Van oudsher heette dit stuk overigens Buitenkerklaan. Aangezien
de naamgeving alhier nogal gevoelig ligt adviseert hij, alvorens tot nieuwe benamingen over te gaan, in
overleg te treden met de bewoners. De mogelijkheid bestaat de laan gedeeltelijk "Windas" en
gedeeltelijk "Buitenkerklaan" te noemen. Aan het college zal verzocht worden in te stemmen in overleg
te treden met de bewoners.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 12.00 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 4
september 1996 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda van de vervallen vergadering van 6 juni l.l. zal worden gevolgd. Hieraan worden de
navolgende punten toegevoegd: 8A. Jaap de Raatpad; 8B Naamgeving bruggen; 8C. Vervallen
straatnamen.
2. Vaststelling notulen
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 2 april l.l. wordt het volgende gewijzigd:
-onder punt 5 wordt in plaats van "'-Gravelandse plas" gelezen "'s-Gravelandse Plas". Met
inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Uitgebrachte adviezen
De adviezen betreffende de Piet Heinstraat, de 's-Gravelandse Plas, Burgemeester Honnerlage Gretepad,
Jaap de Raatpad, Rien Poortvlietpad en Polderdwarsweg zijn door het college overgenomen en door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 24 juni l.l. officieel vastgesteld.
Met verwijzing naar de 's-Gravelandse Plas, merkt de heer Griffioen op dat er in het gebied NieuwlandOost mogelijk nog een straat zal worden toegevoegd.
Wat de Kerklaan betreft heeft overleg plaatsgevonden tussen de heren Griffioen, Jansen en Doorlag van
de woningkartotheek. Het voorstel is nu de Kerklaan, gezien de verdeling in vier afzonderlijke
gedeelten, van vier benamingen te voorzien, te weten, van west naar oost, Kerklaan, Windas, Joppelaan
en Buitenkerklaan. De commissie gaat met deze naamgeving accoord. Alvorens echter een voorstel tot
vernoeming zal worden ingediend, zal de heer Doorlag worden gevraagd een kostenberekening van deze
hernoeming en omnummering te maken, die aan het college van B & W zal worden voorgelegd.
Vervolgens zal overleg plaatsvinden met de betreffende bewoners. Een aandachtspunt hierbij is de vraag
of de naam Kerklaan officieel nog geldt voor het meest oostelijk gedeelte van de Olivier van Noortstraat. Overigens wordt nog besloten te adviseren de naam Parkweg ook te laten gelden voor het fietspad
in het verlengde daarvan, tot aan de aansluiting op de nieuwe "Windas".
4. Overleg portefeuillehouder
De voorzitter doet verslag van een gesprek met wethouder Reijnhout, die persisteerde bij zijn wens
Scandinavische namen te geven aan straten in Spaland-Oost. Hem is meegedeeld dat hierover overleg
zou volgen met de portefeuillehouder burgemeester Scheeres. Uitkomst van dit overleg is dat de
commissie nu zal worden verzocht na te gaan of Scandinavische naamgeving mogelijk is. Zo dat niet het
geval is, dan zal het eerder genomen collegebesluit worden gehandhaafd.
De heer De Voogd zegt ooit een lijst te hebben gemaakt van Zweedse geografische namen, waarbij
bleek dat deze niet echt uitspreekbaar zijn. Genoemd wordt voorts de mogelijkheid van vernoeming van
Scandinavische architecten, koningen, wetenschappers en kunstenaars. Ook hier kan zich echter het
probleem voordoen van de moeilijke uitspreekbaarheid. Voor het gehele stedebouwkundige plan dient
overigens ook een, liefst Scandinavische, naam te worden bedacht in plaats van het huidige SpalandOost. Overigens zijn tal van zaken aan dit plan nog onzeker, in verband met de eisen die gesteld worden
door de brandweer, de ONS, in verband met de verkeersveiligheid, bruggenbouw etc.
Besloten wordt na te gaan of een Scandinavische naam voor het hele gebied in aanmerking komt, terwijl
de eerder door de heer De Voogd verzamelde lijsten op bruikbaarheid zullen worden bekeken. Hierbij
zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met het karakter van de deelgebieden.

5. Spinhuispad
De heer Griffioen geeft enige achtergronden over de bouwplannen voor het Spinhuispad. Aangezien het
stratenverloop en de rooilijnen ongewijzigd blijven, hoeven hier geen nieuwe namen te worden
toegevoegd. Dit punt kan hiermee tevens van de p.m.-lijst worden afgevoerd.
6. De Vaarten
Aangezien op korte termijn met de bebouwing van dit gebied wordt begonnen is naamgeving
noodzakelijk. Zoals eerder is voorgesteld, zal aan B & W worden geadviseerd de rondweg alhier
"Ringvaart" te noemen. Voor de rechte weg dwars daarop, alwaar acht eengezinswoningen worden
gebouwd, wordt na enige gedachtenwisseling de naam "Hoofdvaart" voorgesteld. Overeenkomstig zal B
& W advies worden uitgebracht.
7. Straat dwars op de Emmastraat
Van de voorgestelde namen wordt de benaming Blekerspad verworpen om verwarring met de
beroepsnamen in de Ambachtenbuurt te voorkomen. Gezien het karakter wordt niet voor het achtervoegsel "straat", maar voor "pad" gekozen. Besloten wordt de naam "Blekerijpad" voor te stellen, aangezien
het pad aan de westzijde uitkomt op het terrein van de voormalige blekerij "'t Haantje".
8. Verlengde Prins Bernhardlaan
Voor de doodlopende straat achter het verzorgingstehuis François Haverschmidt, parallel aan de
Stadhouderslaan en uitkomende op de Willem de Zwijgerlaan, wordt er voor gekozen deze eveneens de
naam Willem de Zwijgerlaan te geven.
8A. Jaap de Raatpad
De voorzitter zegt door de dochter van Jaap de Raat verzocht te zijn het straatnaambordje te mogen laten
onthullen door haar kleinkinderen. Gezien het feit dat onthulling van straatnaambordjes niet gebruikelijk
is, er dus een precedent zou worden geschapen, en het bovendien ook niet correct zou zijn tegenover de
erven Rien Poortvliet, die immers bij hetzelfde raadsbesluit eveneens een straatnaam heeft gekregen,
wordt besloten dit verzoek af te wijzen. Wel zou na het aanbrengen van het bordje eventueel een
persbericht kunnen worden gemaakt. De secretaris zal dit mevrouw De Raat schriftelijk mededelen.
8B. Naamgeving bruggen
Drie onlangs gereedgekomen bruggen dienen van namen te worden voorzien. Het betreft de brug over
de Polderwatering aan de nieuwe Polderdwarsweg, de brug over de Poldervaart aan de (verlengde) 'sGravelandseweg en het nieuwe NS-viaduct over dezelfde weg. Aangezien het niet gebruikelijk is NSviaducten te vernoemen en hier bovendien t.z.t. Station Kethel komt, zodat een andere naam overbodig
zal zijn, blijft het viaduct naamloos.
Wat betreft de brug over de Polderwatering wordt ervoor gekozen deze de "Abtspolderbrug" te noemen.
De gedachte hierachter is dat deze brug de Oost- en Westabtspolder wederom met elkaar verbindt, waar
deze ooit, door het bedijken van de Polderwatering in de dertiende eeuw, van elkaar werden gescheiden.
Voor de nieuwe brug over de Poldervaart, noordelijk van de onlangs verdwenen Kwakelbrug, wordt de
naam "Windasbrug" gekozen, gezien de nabijheid van het buurtschap (en straks de straatnaam) Windas.
8C. Vervallen straatnamen
Op verzoek van de secretaris is door de heer Rook, auteur van het Schiedamse straatnamenboek, een
lijst gemaakt van vervallen straatnamen die echter nimmer door de gemeenteraad officieel zijn
ingetrokken. Een concept-raadsvoorstel tot intrekking van deze namen zal door de secretaris worden
opgemaakt.
9. P.M.-lijst
Van de lijst worden afgevoerd: De Vaarten en Spinhuispad.
Rondvraag

De voorzitter deelt mee dat bij eventuele afwezigheid van de heer Griffioen de heer Doorlag van de
woningkarthoteek als zijn afgevaardigde aan de vergadering zal deelnemen.
Gememoreerd wordt de volgende vergaderdatum, namelijk 20 november a.s. om 15.00.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 16.30 uur de vergadering.
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op dinsdag 26
november 1996 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), L.F. Griffioen, A.C. de Voogd van der Straaten en
J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn de heren M. Boeren en D. Gelderblom.
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De secretaris doet mededeling van de ontvangst van twee brieven waarin informatie wordt gevraagd
naar de herkomst van de namen van resp. het Bart Verhallenplein en de Bettoweg. Deze zijn inmiddels
afgehandeld. Voorts wijst hij op een artikel in het Rotterdams Dagblad van 14 september l.l., waarin een
interview geplaatst is met onze voorzitter over de commissie.
2. Vaststelling notulen
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 4 september l.l. worden ongewijzigd vastgesteld
onder dankzegging aan de secretaris.
3. Uitgebrachte adviezen
De adviezen betreffende de Ringvaart, Hoofdvaart, Blekerijpad, Abtspolderbrug en Windasbrug zijn aan
B & W uitgebracht en, voor zover het betreft de Ringvaart en de Hoofdvaart, reeds door het college
overgenomen. De adviezen betreffende de Willem de Zwijgerlaan en de vervallen straatnamen zullen op
korte termijn worden ingediend.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Spaland-oost
De secretaris wijst op het collegebesluit, waarbij de wens wordt uitgesproken om het Scandinavische
karakter van Spaland-oost ook tot uiting te doen komen in de straatnamen. De heer Griffioen geeft uitleg
over dit plan. Het gehele uitbreidingsplan bestaat, van noord naar zuid, uit vier woonkernen, voorlopig
te noemen A, B, C en D. Volgens de planning zou eind 1998 begonnen kunnen worden met de eerste
fase, het meest zuidelijke gedeelte. Hoofdontsluitingen zullen worden aangelegd tussen de kernen A en
B en tussen B en C. Het stratenplan van de deelgebieden is echter nog niet definitief en ook architecten
zijn nog niet bekend. In kern A zullen 5 a 6 namen nodig zijn, in kern B 8 a 9, in kern C 6 a 7 en in kern
D 6. Na ampele discussie, waarbij verschillende mogelijkheden worden besproken, worden een aantal
algemene uitgangspunten geformuleerd, die bij de onderhavige straatnaamgeving in acht genomen
dienen te worden. Deze zijn: ten eerste, uitgegaan zal worden van een wijksgewijze systematische
naamgeving, m.a.w. per woonkern zullen namen uit een zelfde categorie worden gebruikt (territoriaal
principe), ten tweede zal rekening worden gehouden met het karakter van de bebouwde omgeving en de
landschappelijke elementen daarin, ten derde zullen de namen van een achtervoegsel worden voorzien (straat, -hof, -gaarde etc.), ten vierde zal rekening gehouden worden met de eisen betreffende uitspreekbaarheid, spelling, vermijding van verbastering en van verwarring, ten vijfde dienen voldoende namen
beschikbaar te zijn.
Voorlopig wordt wat de kernen betreft voor wijk A gekozen voor steden, rivieren en/of landschapstypen, voor kern B voor Scandinavische (vrouwelijke) kunstenaars, voor kern C voor Noordse
godennamen of Scandinavische eigennamen en voor kern D voor Zweedse provincienamen.
Eventuele andere mogelijkheden die genoemd worden zijn koningen, staatslieden, wetenschappers,
dieren, namen uit de Edda en namen uit Scandinavische archivalia.
Besloten wordt als eerste B & W van onze uitgangspunten op de hoogte te stellen vergezeld van vier
groslijsten voor de betreffende kernen. Een en ander zou als uitgangspunt tot verdere gedachtenbepaling

kunnen dienen. Gaat het college hiermede accoord, dan zou dit verder uitgewerkt kunnen worden.
Hierna volgt gedachtenwisseling over naamgeving voor het gehele gebied. Genoemd worden onder
andere de namen Norrland, Jamtland en Thorvala (=dal van Thor). Hierop zal in de volgende
vergadering worden teruggekomen.
6. Woudhoek-Noordwest
Voor het betreffende gebied, dat groengebied zal worden en dat onofficieel door de politie met
Holierhoekse polder wordt aangeduid, wordt de naam Prinsenbos voorgesteld. Deze naam is afgeleid
van de Prinsen-Tochtsloot, eertijds lopend, van noord naar zuid, van de Woudweg naar het riviertje de
Vlaarding. Al eerder heeft de commissie vergeefs onderzocht of het mogelijk is hier vroegere
boerderijnamen te gebruiken. Met het voorstel Prinsenbos gaat de vergadering accoord.
7. Galjoot
De heer Griffioen legt uit dat in het gebied begrensd door het Nijhoffplein, de Harreweg en de Galjoot
de bouw is gepland van een hofje met duurdere bungalow-woningen. Dit hofje komt te liggen in de
schepenbuurt en dient dus van de naam van een scheepstype te worden voorzien. Afgesproken wordt dat
de oude groslijst van de schepenbuurt met de stukken voor de volgende vergadering zal worden
meegestuurd.
8. Oostabtsbrug
De secretaris deelt mee dat de brug aan de Matlingeweg, hoewel eigendom van de gemeente Rotterdam
maar voor het grootste gedeelte op Schiedams grondgebied liggend, reeds geruime tijd geleden door het
Rotterdamse Havenbedrijf van de naam Oostabtsbrug is voorzien. Hierbij zijn dus zowel de
Rotterdamse als de Schiedamse straatnamencommissie, evenals beide gemeentebesturen, gepasseerd.
Met de Rotterdamse commissie is daarom contact opgenomen, die heeft toegezegd deze zaak in haar
vergadering te zullen bespreken. Aangezien men er van uit gaat dat deze reeds jaren lang in gebruik
zijnde naam gehandhaafd zal blijven, zal vervolgens aan het Schiedamse gemeentebestuur het verzoek
worden voorgelegd met deze naam in te stemmen. De vergadering gaat met de hier voorgestelde
procedure accoord.
9. P.M.-lijst
Deze blijft ongewijzigd. De heer Griffioen zal informeren of er al een kostenraming is gemaakt voor de
hernoeming en hernummering van de Kerklaan.
10. Wat verder ter tafel komt
De secretaris zal in overleg met de leden een volgende vergaderdatum vaststellen. Op deze vergadering
zal voor het komende jaar een nieuw vergaderschema worden vastgesteld.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om c. 17.00 uur de vergadering.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 27
februari 1997 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren D. Gelderblom, L.F. Griffioen, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M.
Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn de heren M. Boeren en Ch. Jeurgens.
1. Opening en mededelingen
Bij onstentenis van de voorzitter opent om 15.00 uur de heer Jansen de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Aan de agenda worden toegevoegd als punt 6A Admiraal Trompstraat, als 6B
Vijfsluizen en als punt 6C Vergaderschema 1997.
Mededeling wordt gedaan van de ontvangst van een aantal situatietekeningen met nieuwe
huisnummering en van een brief van de heer Griffioen met een vraag over de steeg oostelijk van en
parallel aan de Raamsteeg. Aangezien deze steeg officieel Achter de Teerstoof is genoemd is geen
nieuwe naamgeving noodzakelijk. Wel zal hier een straatnaambordje dienen te worden aangebracht.
Tenslotte wordt nog gewezen op recente artikelen in de pers over de eventuele aanpassing aan de
nieuwe spelling van bestaande straatnamen.
2. Vaststelling notulen
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 26 november l.l. worden onder agendapunt 5 de
woorden "woonkern" resp. "kern" vervangen door "deelgebied".
Onder agendapunt 7 wordt de naam "schepenbuurt" vervangen door "botenbuurt".
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de
secretaris.
Naar aanleiding van punt 5 wordt opgemerkt wordt dat in deelgebied B ook een voorzieningeneiland
komt, waar ook een straatnaam dient te worden vastgesteld. Voorts wordt er op gewezen dat we het
achtervoegsel "gaarde" niet kunnen gebruiken, aangezien dit verwarring zou kunnen wekken met de
wijk De Gaarden.
Naar aanleiding van punt 9 merkt de heer Griffioen op dat er voor de hernummering van de Kerklaan
een kostenberekening is gemaakt die uitkomt op circa  6500,-. Dit is echter een globale berekening die,
gezien de eventuele bijzondere eisen van de bewoners, hoger zou kunnen uitvallen. Alvorens een en
ander aan het college voor te leggen is het daarom gewenst de bewoners over deze zaak te horen
teneinde een exactere kostenberekening te kunnen maken. Afgesproken wordt dat de secretaris in
overleg met de heer Doorlag van de woningcartotheek een bijeenkomst voor de bewoners zal organiseren.
3. Uitgebrachte adviezen
Het advies betreffende de Willem de Zwijgerlaan is door het college overgenomen, zij het dat
wethouder Reijnhout tegen heeft gestemd.
Het advies betreffende de vervallen straatnamen is bij nader inzien ingetrokken, aangezien er één naam
van een nog bestaande straat op voorkomt, namelijk de Bakkersstraat. In overleg met de
woningcarthoteek zal een aangepast voorstel worden ingediend.
Het advies betreffende de Oost-Abtsbrug is door het college nog niet gehonoreerd, terwijl dat over het
Prinsenbos op korte termijn zal worden ingediend.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.

5. Spaland-oost
Overeenkomstig de in de vorige vergadering afgesproken procedure, wordt een conceptbrief aan het
college van B & W besproken en na enkele wijzigingen acoord bevonden.
Vervolgens doet de secretaris enkele mededelingen over het door het gemeentebestuur in het leven
geroepen Marketing- en Communicatieteam Spaland-Oost. Doel van dit team is te komen tot de
formulering van een kader op basis waarvan een communicatiebureau een communicatieplan opstelt.
Onderdeel van dit plan is de opdracht tot het bedenken van een naam voor het gebied, reden waarom
ook onze commissie is uitgenodigd aan het team deel te nemen. De opdracht aan onze commissie om
deze naam te bedenken wordt hiermede overgedragen aan het team. De vertegenwoordiging van de
straatnamencommissie in het team garandeert de bestaande procedures met betrekking tot naamgeving.
In de laatst gehouden bijeenkomst van het team zijn drie communicatie-adviesbureaus uitgenodigd om
hun presentaties te verzorgen. Op de eerstvolgende bijeenkomst dient dan een naam, logo, communicatiestrategie, campagnevoorstel en kostenraming te worden ingediend. Op basis van de ingediende
voorstellen zal uiteindelijk een bureau worden gekozen om het plan uit te voeren.
6. Galjoot
Overeenkomstig het op de vorige vergadering beslotene, wordt de oude groslijst voor de botenbuurt
doorgenomen. Besloten wordt voor het betreffende hofje de naam "Barkentijn" te kiezen.
6A. Admiraal Trompstraat
De heer Griffioen legt uit dat er aan de Admiraal Trompstraat door eventuele toekomstige nieuwbouw
van een aldaar gevestigd bedrijf een hofjesachtige bebouwing ontstaat waaraan ook postadressen zijn
gevestigd. Dit hofje dient dus van een straatnaam te worden voorzien. Aangezien het in de
zeeheldenwijk is gesitueerd, ligt het voor de hand een admiraal te venoemen. Door Engelbertus Lucas
junior te vernoemen, wordt bij deze naamgeving tevens een relatie met Schiedam gelegd, aangezien
Lucas, (1785-1870) te Schiedam werd geboren als zoon van schout bij nacht Engelbert senior. Ergo
wordt besloten voor te stellen de straat te noemen "Admiraal Lucashof". Omdat de bebouwingsplannen
nog niet definitief zijn, zal dit punt op de pro-memorielijst worden geplaatst.
6B. Bedrijventerrein Vijfsluizen
Eveneens in de zeeheldenwijk, op het bedrijventerrein Vijfsluizen, is de aanleg van een straat gepland
parallel aan de Adriaen Banckertstraat. Ook hier wordt de voorkeur uitgesproken voor een Schiedamse
naam en wordt besloten het college voor te stellen de straat Daniel Pichotstraat te noemen, naar de
Schiedamse vice-admiraal en vroedschap (1722-1803). Ook dit punt zal voorlopig op de p.m.-lijst
worden geplaatst.
6C. Vergaderschema
Voor 1997 worden de navolgende vergaderdata vastgesteld: 21 mei om 15.00 uur, 1 oktober om 15.00
uur en 10 december om 14.00 uur.
7. Pro-memorielijst
Van de pro-memorielijst worden afgevoerd: Woudhoek-noordwest en Galjoot. Toegevoegd worden
Admiraal Lucashof en Daniel Pichotstraat.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.40 uur gesloten.

de Voorzitter,
de Secretaris,
Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 21 mei
1997 in de archivariskamer van het Gemeentearchief.
_________________________________________________________________________________

Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, E.J. Doorlag (namens L.F. Griffioen), D.
Gelderblom, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De secretaris zegt benaderd te zijn door de bewonersvereniging van de wijk De Gaarden, met de vraag
iets te doen aan de verwarrende plaatsing van het straatnaambordje "Moerbeigaarde" ter plaatse van de
ingang van deze wijk aan het Gaardenpad. De heer Doorlag zal dit met de betreffende mensen bij
Gemeentewerken opnemen.
Ingekomen zijn een tweetal brieven met situatietekeningen van huisnummeringen.
2. Vaststelling notulen 27 februari l.l.
In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 27 februari worden de navolgende wijzigingen
aangebracht:
-onder agendapunten 2 en 3 wordt het woord woningcartotheek vervangen door woningkartotheek (de
officiële spelling is overigens cartotheek);
-onder de punten 6B en 7 wordt i.p.v. Daniel Pichotstraat gelezen Daniël Pichotstraat.
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de
secretaris.
Naar aanleiding van het onder punt 1 vermelde, deelt de heer Doorlag mee dat het betreffende
straatnaambordje zal worden aangebracht. Naar aanleiding van punt 6 zegt hij dat een viertal huizen in
het bouwplan voor de Barkentijn aan een nog naamloos voetpad komen te liggen. Drie andere zullen
worden geadresseerd aan de Botter. Zijn voorstel is ook het voetpad de naam Barkentijn te geven. De
vergadering gaat hiermede accoord.
3. Uitgebrachte adviezen
Ingekomen zijn de officiële raadsbesluiten voor het Blekerijpad, de Ring- en Hoofdvaart en de Windasen Abtspolderbrug.
De adviezen voor Barkentijn en Prinsenbos zullen eerstdaags worden ingediend.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Spaland-Oost
De secretaris doet verslag van de werkzaamheden van het marketing- en communicatieteam met
betrekking tot de naamgeving voor het betreffende gebied. Van de uitgenodigde communicatieadviesbureaus is het bureau Van Huisstede Communicatie uitgekozen om naam, logo en communicatieplan uit te werken. Wat de naamgeving van de wijk betreft kwam het bureau met het voorstel
Parklunden. Na verschillende sessies, waarbij ook advies is geleverd door afgevaardigden van de
Zweedse handelsdelegatie, heeft het team, rekening houdend met de eisen van de straatnamencommissie, met meerderheid van stemmen besloten deze naam aan het projectteam voor te stellen. Binnen
het projectteam is echter discussie over de naam ontstaan, waarom men besloten heeft de stuurgroep een
uitspraak te laten doen. De stuurgroep, waarin vertegenwoordigd zijn de wethouders Reijnhout,
Hafkamp en Wiegman, heeft het advies genegeerd en voor een van de andere voorstellen van Van
Huisstede gekozen, namelijk Sveaparken. Voor de deelgebieden A tot D zijn respectievelijk de namen
Sveadal, Sveaborg, Sveaholm en Sveafors gekozen. Aangezien de portefeuillehouder voor straatnamen
hierbij niet betrokken is, zal de voorzitter hierover contact met hem opnemen. Deze naam wordt op 26
juni officieel bekend gemaakt.
Wat de straatnaamgeving betreft wordt besloten als eerste die voor deelgebied D vast te stellen, dus voor
Sveafors. Voor advies zal contact worden opgenomen met bureau Van Huisstede, waarna een groslijst
zal worden opgesteld. Deze zal vóór de volgende vergadering aan de leden worden toegestuurd.

Iedereen wordt verzocht deze lijst aan te vullen en/of te becommentariëren. Overigens wordt deze
vergadering, in verband met de verhuizing van het gemeentearchief, verzet van 1 oktober naar 16
oktober a.s.
6. Buitenkerklaan
De heer Doorlag doet verslag van het bezoek dat hij samen met de secretaris van de commissie aan de
bewoners van de Kerklaan beoosten de Zwaluwlaan heeft gebracht, met de vraag hoe zij tegen een
nieuwe naamgeving en vernummering staan. Uitkomst hiervan is dat 16 bewoners voor een nieuwe
straatnaamgeving zijn, 2 tegen, 3 voor mits er een meerderheid is en er 4 geen mening hebben.
Belangrijkste punt van kritiek van de bewoners was echter de bereikbaarheid en het ontbreken van
borden waarop die is aangegeven. In een concept-brief aan het college wordt van deze zaak verslag
gedaan en wordt een berekening gemaakt van de kosten van de hernoeming. Ook wanneer geen
hernoeming plaats vindt, dienen kosten te worden gemaakt voor aanduidingsborden. Met het concept
voor deze brief, die overigens zal worden verzonden door de dienst Gemeentewerken, gaat de
vergadering accoord.
7. Beurssluis
Door een medewerker van de dienst Gemeentewerken wordt voorgesteld de Nieuwe of Binnensluis de
naam te geven van Beurssluis. Motief is dat bij de naam Nieuwe Sluis vaak gedacht wordt aan de
Buitensluis, die in 1978 werd gebouwd. De vraag is echter of voor hernoeming van onderdelen van de
waterkering toestemming is vereist van het hoogheemraadschap Delfland. De secretaris zal hiernaar
informeren. (De naam Nieuwe Sluis is overigens al in 1976 ingetrokken).
8. Burgemeester Honnerlage Gretelaan
Namens de toekomstige bewoners van de nummers 89 A-I aan deze laan is bezwaar gemaakt tegen de
hier gebruikte wijze van nummering. Liever zag men dat van een doorlopende nummering gebruik werd
gemaakt. Aangezien de situatie dat echter met geen mogelijkheid toelaat, is men genoodzaakt deze
nummering te handhaven. De heer Doorlag zal dit de bewoners meedelen.
9. Pro-memorielijst
De heer Doorlag geeft een toelichting op de nieuwe plannen Wibautplein zuid, waarbij 56
eengezinswoningen en twee flatgebouwen ontstaan. Hierbij verandert de loop en het karakter van de
Cort van der Lindenlaan. Voorgesteld wordt deze naam te veranderen in Cort van der Lindenpad.
Hieraan zouden twee blokken eengezinswoningen kunnen worden geadresseerd. Op deze wijze ontstaat
echter een onevenwichtige situatie, waarbij de systematiek geweld aan wordt gedaan. Door de woningen
te adresseren aan de Thorbeckesingel, Savornin Lohmanlaan en, voor één blok, aan de Dr. Kuyperlaan,
ontstaat een overzichtelijker adressering. De naam Cort van der Lindenlaan kan dan vervallen.
Aangezien deze plannen nog prematuur zijn, zal dit punt aan de pro-memorielijst worden toegevoegd.
10. Rondvraag
Uit het herziene voorstel tot intrekking van straatnamen, zal de naam Dr. Boslaan verwijderd worden.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.40 uur gesloten.

de Voorzitter,
de Secretaris,
Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 6
november 1997 in de nieuwe archivariskamer van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, E.J. Doorlag (namens L.F. Griffioen), D.
Gelderblom en J.M.M. Jansen (secretaris).

Afwezig met kennisgeving is de heer A.C. de Voogd van der Straaten.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom
in het nieuwe archiefgebouw. Na afloop van de vergadering zal voor de commissieleden een rondleiding
door het gebouw worden gehouden. Mededeling wordt gedaan dat de heer De Voogd nu ook niet meer
als vrijwilliger aan het archief is verbonden. Gelukkig blijft hij wel deel uitmaken van de commissie.
Ingekomen zijn:
-een brief van de Dienst Gemeentewerken betreffende de nieuwe huisnummering van verschillende
panden. Deze wordt voor kennisgeving aangenomen;
-een brief van het Irene-Vorrink-Comité met het verzoek een straat naar Irene Vorrink te vernoemen.
Geantwoord is dat wij, gezien de bestaande procedures, niet aan dit verzoek kunnen voldoen.
2. Vaststelling notulen 21 mei
De onder punt 8 genoemde nummering wordt gelezen als "89 A tot en met I(saak)".
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de
secretaris.
Naar aanleiding van de onder punt 5 genoemde deelgebieden merkt de heer Gelderblom op dat naar zijn
idee deze namen niet overeenkomstig het karakter van de betreffende gebieden zijn. Aangezien de
betreffende namen buiten het advies om van onze commissie zijn vastgesteld, wordt besloten op dit punt
geen actie te ondernemen.
3. Uitgebrachte adviezen
Onze adviezen betreffende de vervallen straatnamen, Barkentijn, Prinsenbos en De Buitenkerklaan zijn
door het college overgenomen en door de raad vastgesteld. In het raadsbesluit betreffende de
Buitenkerklaan is abusievelijk sprake van de naam "Olivier van Noortlaan", terwijl de officiële naam
"Olivier van Noortstraat" luidt. Daarom zal in de komende raadsvergadering deze naam worden
gewijzigd conform de officiële benaming.
4. Overleg portefeuillehouder
De voorzitter heeft met de burgemeester overleg gehad over de procedure rond de vernoeming van
"Sveaparken", zoals op de vorige vergadering (onder punt 5) besproken. Onze bezwaren tegen de
gevolgde gang van zaken zijn hierbij kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van deze zaak heeft wethouder
Reijnhout de secretaris verzocht de bestaande gang van zaken bij het vaststellen van wijknamen op
papier te zetten. Deze notitie is aan zowel de wethouder als aan de burgemeester toegezonden en
gebruikt bij de beantwoording van vragen die hierover in de raadsvergadering van 7 juli l.l. zijn gesteld.
Geconstateerd wordt dat het van belang is dat de portefeuillehouder van deze zaken op de hoogte is.
Met betrekking tot de procedure rond de straatnaamgeving merkt de heer Doorlag op contact te hebben
gehad met de heer Zaat van het bureau Juridische Zaken over de herziening van de verordening op de
straatnamen en de huisnummering. Aangezien ons hierover niets bekend is, zullen wij de toekomstige
ontwikkelingen afwachten.
5. Spaland-Oost/Sveaparken
In tegenstelling tot wat op de vorige vergadering is besproken, namelijk om, na overleg met Bureau Van
Huisstede, groslijsten op te stellen die op de vergadering van vandaag zouden worden besproken, is een
en ander in verband met de verhuizing van het archief, niet gebeurd. Besloten wordt daarom dit punt uit
te stellen tot de volgende vergadering. Alvorens contact op te nemen met Van Huisstede zal worden
nagegaan of hiervoor budget is.
6. P.M.-lijst

Aan de pro-memorielijst worden geen veranderingen aangebracht.
7. Wat verder ter tafel komt
Naar aanleiding van het besprokene over Sveaparken merkt de heer Doorlag op dat in het algemeen
wijken meestal een goede verwijzing ontberen. Dit zou kunnen worden opgelost door borden te
plaatsen. De voorzitter zal dit met de portefeuillehouder opnemen.
De heer Boeren merkt op dat het Jaap de Raatpad en het Rien Poortvlietpad nog geen straatnaambordjes
hebben. De secretaris legt uit dat de plaatsing van de bordjes door de heer Griffioen, op verzoek van de
Historische Vereniging, is uitgesteld. Het zou de bedoeling zijn de bordjes aan te brengen tegelijkertijd
met een door de vereniging te organiseren tentoonstelling over beide kunstenaars. Een en ander is dus
buiten verantwoordelijkheid van de commissie.
De secretaris merkt op dat ons briefpapier op is. Hij stelt voor de kleur (groen) van het oude briefpapier
van het Gemeentearchief te gaan gebruiken. Zowel de gemeentearchivaris als de commissie gaan
hiermede accoord. Geïnformeerd zal worden uit welk budget dit kan worden bekostigd.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.15 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 8 april
1998 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C.
Miedema, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de nieuwe leden de heren Miedema en Doorlag. Beiden nemen de plaats in van de heer
Griffioen, die onlangs is afgetreden aangezien zijn lidmaatschap, sinds de gemeentelijke reorganisatie,
niet langer functioneel is. In een kennismakingsronde stellen de leden zich aan elkaar voor. De heer
Doorlag, die in een eerdere periode al commissielid was en die recent als afgevaardigde van de heer
Griffioen aan de commissie heeft deelgenomen, is tegenwoordig werkzaam bij de afdeling Stafservices
van de sector Bestuursdienst. De heer Miedema, die stafmedewerker van de heer Griffioen was, is in de
nieuwe organisatie hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer van de sector
VROM.
2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen
Uitgegaan is een brief aan het college van B & W houdende het voorstel tot benoeming van de heren
Doorlag en Miedema in de plaats van de heer Griffioen.
Ingekomen zijn:
een fax van de heer J. Coenradie met een vraag over de naamgever van de Coenradistraat. Is
door de secretaris afgedaan;
een aantal kennisgevingen betreffende sloop, huisnummering en mutaties in de huisnummering.
Deze worden voor kennisgeving aangenomen.
3. Vaststelling notulen 6 november l.l.
Naar aanleiding van het onder punt 4 genoemde, vraagt de heer Gelderblom naar de stand van zaken met
betrekking tot de herziening van de verordening op de straatnamen. De heer Doorlag antwoordt dat de
verordening in concept gereed is en na de installatie van een nieuw college door de raad zal worden
vastgesteld.
Naar aanleiding van het onder punt 7 vermelde, vraagt de heer Gelderblom naar de straatnaambordjes
voor het Jaap de Raatpad en Rien Poortvlietpad. Deze zijn inmiddels aangebracht.
Vervolgens worden de notulen ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
4. Uitgebrachte adviezen
De in maart 1997 door de gemeenteraad vastgestelde naamgeving voor de Oost-Abtsbrug is door het
college van B & W van Rotterdam in zijn vergadering van 28 oktober l.l. overgenomen en in het
Gemeenteblad (nr. 96) afgekondigd.
Aangezien bebouwing dat noodzakelijk maakte, is bij het college het voorstel ingediend tot naamgeving
van het "Admiraal Lucashof", zoals in de vergadering van 27 februari 1997 besloten. Deze naam kan
daarmee van de pro-memorielijst worden gehaald.
5. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
6. Sveaparken
De voorzitter wijst op de noodzakelijkheid ons nu uit te spreken over het collegebesluit, waarbij ons
opgedragen wordt te adviseren over de mogelijkheid het Scandinavische karakter in de
straatnaamgeving tot uiting te doen komen. Naar aanleiding van dit besluit is reeds in maart 1997 aan
het college verzocht ons mee te delen of men met de door ons geformuleerde uitgangspunten accoord

gaat. Op deze brief, waarbij ook een groslijst was gevoegd, is ook na rapellering geen antwoord
gekomen. Toch is het voor ons als commissie van belang ons standpunt met betrekking tot de
onderhavige problematiek te bepalen. Naar aanleiding hiervan dient dan een gesprek met onze
portefeuillehouder te volgen. Geconcludeerd wordt dat we als commissie moeilijk met de opdracht van
het college uit de voeten kunnen. Na ampele discussie, waarbij wordt vastgesteld de bestaande
achtervoegsels van de deelgebieden als achtervoegsel van de straatnaam te nemen, worden de bestaande
groslijsten nog eens doorgenomen op bruikbaarheid. Het resultaat is dat een dertigtal namen eventueel
geschikt wordt bevonden. Deze lijst zal door de secretaris verder worden uitgewerkt en in de volgende
vergadering besproken. Na accoordbevinding zal dan aan het college een overeenkomstig voorstel
worden gedaan.
7. Pro-memorielijst
De heer Doorlag wijst er op dat de Daniël Pichotstraat binnenkort actueel wordt en legt de situatie ter
plekke uit. Van de lijst kunnen worden geschrapt de Dr. Boslaan, Admiraal Lucashof en Cort van der
Lindenlaan. De namen Dr. Boslaan en Cort van der Lindenlaan dienen officieel te worden ingetrokken.
Hiermee zal worden gewacht tot er een verzameling is van meerdere vervallen straatnamen. Aan de
p.m.-lijst zal daarom worden toegevoegd: "Vervallen straatnamen".
Wat toekomstige ontwikkelingen betreft, wijst de heer Miedema er op dat er een voorstel ligt om de
toekomstige parkeervoorziening aan de Zijlstraat te noemen "parkeerterrein Brandersbuurt". Hoewel dit
geen aangelegenheid voor de straatnamencommissie is, bestaat er overeenstemming over het punt dat
deze naamgeving verwarring schept. Aangeraden wordt het terrein "parkeerterrein Zijlstraat" te noemen.
De heer Doorlag wijst er op dat voor het fietspad in het verlengde van het Frans Rietveldpad, uitkomend
op de Warmoezenierstraat naamgeving noodzakelijk is. Aan dit pad, waar thans nieuwbouw wordt
gepleegd, zullen adressen worden gevestigd. Alvorens hierover een besluit te nemen, zal worden
nagegaan wat het exacte verloop van de straten hier is en of dit pad niet al is benoemd.
De heer Doorlag vraagt naar de voortgang van de plannen voor het Bachplein en de omgeving
Westmolenstraat. De heer Miedema geeft hierop een toelichting en antwoordt dat de betreffende
plannen nog in ontwikkeling zijn.
8. Wat verder ter tafel komt
De heer Gelderblom vraagt naar de mogelijkheid om verwijzingsborden naar wijken aan te brengen
(bijvoorbeeld de Akkers, de Velden, de Hoven etc.). De heer Doorlag antwoordt dat ooit gedacht is aan
het laten maken aan symbolische borden, waarbij de onderwerpen waarnaar de wijken vernoemd zijn
worden uitgebeeld. De heer Doorlag zal informeren of ook conventionele borden kunnen worden
aangebracht.
De heer Doorlag doet het voorstel het fietspad in het verlengde van het Barbierpad, uitkomend op de
Zoomweg, te noemen Barbierpad. Alvorens hierover een besluit te nemen, zal worden nagegaan hoe
volgens het oorspronkelijke raadsbesluit de loop van dit pad is.
Tenslotte worden als nieuwe vergaderdata afgesproken de woensdagen 1 juli, 14 oktober en 2 december,
steeds te beginnen om 15.00 uur.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.45 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Raadsbesluit 16 mei 1983:"(...)aan de toekomstige straten in het gebied Schiedam-Noord deelplannen
2C - 2D - 4B1 op tekening S-13-45 aangegeven, de volgende namen te geven: etc." (volgen de namen
voor de Ambachtenbuurt. Kaart niet aanwezig in archief van de commissie)

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 1 juli
1998 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: C. Miedema.
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
H_ doet melding van de artikelen in de Maaspost en het Rotterdams Dagblad en van het door hem
gegeven interview voor Radio Schiedam over de problematiek van de straatnaamgeving in Sveaparken.
Hierop is van de z_de van de politiek geen reactie gekomen. Het is evenwel van belang dat we als
commissie een l_n uitzetten hoe we met de pers omgaan. De uiteindel_ke beslissing over de naamgeving
is tenslotte een politieke kwestie. Genoemd wordt ook de commotie ontstaan naar aanleiding van de
berichten over het Atjeh-verleden van premier Col_n en de door sommige raadsleden geopperde
suggestie de naam Col_nstraat in te trekken. Hierover is echter niets meer vernomen
2 Vaststelling notulen
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 8 april l.l. worden ongew_zigd vastgesteld, onder
dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 3 deelt de heer Doorlag desgevraagd mee dat de verordening pas op z_n
vroegst in september of oktober door de raad zal worden vastgesteld. De commissieleden zullen de tekst
van de verordening met de stukken voor de volgende vergadering toegezonden kr_gen.
Naar aanleiding van de onder punt 8 genoemde w_kborden deelt de heer Doorlag mee dat deze (in
verband met de financiële beperkingen) op conventionele w_ze zullen worden uitgevoerd, te weten met
witte letters op een groen veld. Enige discussie ontstaat over de vraag welke benamingen dienen te
worden aangegeven. Ook is het mogel_k de ooit vastgestelde w_knummering te gebruiken. In verband
met de duidel_kheid wordt de voorkeur uitgesproken de traditionele benamingen aan te duiden, dus De
Akkers, De Velden, De Vaarten etc. Wanneer de borden worden geplaatst is niet bekend. De heer
Doorlag zal hiernaar informeren en de volgende vergadering uitsluitsel geven.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen is een brief met situatietekeningen waarop aangegeven de nieuwe huisnummeringen. Deze
wordt voor kennisgeving aangenomen.
4. Warmoezenierpad
Aan het nog naamloze fietspad tussen de Warmoezenierstraat en het Geuzenplein wordt thans
nieuwbouw gepleegd. Hier zullen drie adressen worden gevestigd, te weten van een kinderdagverbl_f,
een w_kcentrum en een gymnastiekzaal. Naamgeving is dus vereist. Nadat verschillende mogel_kheden
z_n besproken wordt er voor gekozen het pad, gezien de aansluiting op de Warmoezenierstraat, te
noemen Warmoezenierpad.
5. Barbierpad
Het van het Barbierpad doorgetrokken fietspad naar de Zoomweg dient van een naam te werden
voorzien. Het meest voor de hand liggend is dit pad eveneens Barbierpad te noemen. Aldus wordt
besloten.
Sveaparken
De voorzitter doet verslag van het gesprek met de burgemeester over de te volgen procedure.
Afgesproken is dat de commissie een grosl_st maakt, die vervolgens met de burgemeester zal worden

besproken. Na accoordbevinding zal deze b_ het college worden ingediend. Onze taak is het dus
vandaag een grosl_st samen te stellen.
Na ampele bespreking wordt de volgende l_st samengesteld:
voor deelgebied A (Sveadal)
Gothenburgdal
Lunddal
Varbergdal
Arvikadal
Kellgrendal
Geyerdal
Tegnerdal
Umedal
Kalixdal

voor deelgebied B (Sveaborg)
Kalmarborg
Malmöborg
Falunborg
Fjeldborg
Blekingeborg
Dalarnaborg
Hallandborg
Laplandborg
Upplandborg

voor deelgebied C (Sveaholm)
Stockholm
Katrineholm
Borasholm
Arbogaholm
Toendraholm
Fjordholm
Nobelholm
Lidnerholm
Thoridholm
Torneholm

voor deelgebied D (Sveafors)
Indalfors
Halmstadfors
Skarafors
Uppsalafors
Linnaeusfors
Lenngrenfors

Deze l_st zal aan de portefeuillehouder worden voorgelegd, waarna de gebruikel_ke procedure kan
worden gevolgd. Aan het college zal worden geadviseerd de straatnaamborjes van een verklarend
b_schrift te voorzien.
7. Pro-memoriel_st
De Daniël Pichotstraat kan worden ingediend en derhalve van de l_st worden verw_derd.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.35 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 14
oktober 1998 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren Ch. Jeurgens (voorzitter), M. Boeren, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C.
Miedema, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.00 uur opent de voorzitter de heer Jeurgens de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het meegestuurde artikel in het Rotterdams Dagblad over het pleintje aan de Hoogstraat wordt voor
kennisgeving aangenomen, aangezien het officieel van de naam Hoogstraat dan wel Lange Achterweg is
voorzien en in de volksmond wordt aangeduid met De Afrol.
2. Vaststelling notulen 1 juli l.l.
In de laatste alinea van agendapunt 6 wordt het woord straatnaamborjes vervangen door
straatnaambordjes. Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld onder
dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de onder punt 2 genoemde w_kborden zegt de heer Doorlag dat het op dit moment
niet duidel_k is wie b_ de gemeente voor de plaatsing verantwoordel_k is. H_ zal dit punt echter in de
gaten houden. Ook zegt h_ dat de onder hetzelfde punt genoemde verordening nog niet door de raad is
vastgesteld. Dit zal waarsch_nl_k eerst in de loop van volgend jaar gebeuren. Wel heeft h_ de modelverordening van de Vereniging van Nedelandse Gemeenten gekopieerd, die aan de commissieleden ter
hand wordt gesteld.
3. Ingekomen stukken
B_ het college is een brief binnengekomen van ene Th. Langhorst naar aanleiding van het artikel in de
Maaspost, waarb_ het belang wordt onderstreept van uitspreekbare straatnamen in Sveaparken en
waarb_ de suggestie wordt gedaan de politicus Maarten van Traa te vernoemen. Het concept-antwoord
namens het college is door de voorzitter geformuleerd.
4. Uitgebrachte adviezen
De uitgebrachte adviezen betreffende Admiraal Lucashof, Warmoezenierpad, Barbierpad, Daniël
Pichotstraat en Jan van Galenstraat z_n door het college gehonoreerd en in de vergadering van oktober
l.l. door de raad vastgesteld. Wel had burgemeester Scheeres een vraag over de uitspreekbaarheid van de
Daniël Pichotstraat. Geantwoord is dat de commissie hier uiteraard aandacht voor heeft gehad. De
schr_fw_ze van de naam is immers gel_k aan de Nederlandse uitspraak (dit ter onderscheiding in de
achttiende eeuw van de regentenfamilie Pigeaud).
5. Sveaparken
De voorzitter deelt mee dat de burgemeester accoord gaat met de door ons voorgestelde werkw_ze
waarb_ de namen van de deelgebieden als achtervoegsel fungeren van de straatnamen. Wel had h_ z_n
tw_fels over de uitspreekbaarheid van een aantal op de grosl_st voorkomende namen. De directeuren
van de sector CES, aan wie deze namen z_n voorgelegd, z_n dezelfde mening toegedaan. De heer
Miedema stelt de vraag of we niet van Nederlandse voorvoegsels kunnen uitgaan. Geantwoord wordt
dat hiervoor onvoldoende bruikbare namen z_n die op een of andere w_ze toch met Scandinavië in
verband gebracht kunnen worden. Het probleem is dat we nu eenmaal met deze opdracht z_n
opgezadeld. Overigens is het van belang nu op hetzelfde pad door te gaan, aangezien we er niets voor
voelen de hele exercitie opnieuw te doen.
De heer De Voogd zegt de Zweedse benamingen van de deelgebieden van Sveaparken te hebben
opgezocht: dal betekent dal, holm schiereiland, borg is burgt en fors is een stroomversnelling.
Op voorstel van de heer Doorlag wordt de naam Torneholm, ter verm_ding van verwarring met de naam
Thoridholm, veranderd in Torneborg.

Besloten wordt een voorstel te doen voor de namen in het deelgebied Sveafors, aangezien dit het eerste
gebied is dat gebouwd gaat worden. Vaststelling van de namen in dit gebied heeft echter ook
consequenties voor de overige gebieden. Om die reden zullen ook grosl_sten voor de overige gebieden
worden vastgesteld.
Voor deelgebied D (Sveafors) worden de navolgende namen gekozen:
Up(p)salafors (de ringweg)
Linnaeusfors
Halmstadfors
Indalfors
Voor de overige deelgebieden worden voorlopig de navolgende grosl_sten vastgesteld:
voor deelgebied A (Sveadal):
Gothenburgdal
Lunddal
Kellgendal
Ge_erdal
Tegnérdal
Umedal
voor deelgebied B (Sveaborg):
Malmö (voor het eilandje)
Katrineborg
Skaraborg
Kalmarborg
Fjeldborg
Upplandborg
Laplandborg
Torneborg
Arvikaborg
Dalarnaborg
Hallandborg
Kalixborg
en eventueel Blekingeborg
(na de vergadering toegevoegd: Toboborg)
voor deelgebied C (Sveaholm):
Stockholm
Toendraholm
Fjordholm
Nobelholm
Alvorens dit voorstel wordt ingediend zal contact opgenomen worden met de burgemeester. Na
accoordbevinding zal dan het voorstel officieel worden ingediend. De heer Doorlag zal op korte term_n
de benodigde plattegrondjes maken, terw_l de heer Jansen de namen zal collationeren. Afgesproken
wordt ook dat de namen in het uiteindel_ke voorstel zullen worden voorzien van een verklaring. Er zal
op worden aangedrongen deze verklaringen ook op de straatnaambordjes aan te brengen. Daarnaast zal
in het uiteindel_ke voorstel ook aandacht worden gevraagd voor de plaatsing van w_kborden.
6. Pro-memoriel_st
Van de l_st zal het onderwerp Nieuwland-oost (ook genoemd Parkweg-oost) op de eerstkomende
vergadering aan de orde komen. Het kan dus van de l_st worden geschrapt. Aan de l_st worden
toegevoegd: Slachthuisterrein, Gustoterrein en Maasd_k.

7. Rondvraag
De heer Doorlag merkt op dat door de sloop van de Lange Kerkstraat 23-25 de Baansteeg is komen te
vervallen, terw_l de Grofbaan hierb_ in feite is verlengd. De naamgeving dient hier dus te worden
aangepast. Hiervoor zal een voorstel worden gemaakt.
De heer Jansen merkt op dat de Jan van Zutphenstraat is verlengd naar de Noordvestsingel zonder dat
dit in een raadsbesluit is vastgelegd. Ook hiervoor zal een voorstel worden gemaakt. Voorts zegt h_ dat
de Dr. Kuyperlaan een stuk is kw_t geraakt. Dit punt zal nog in de vergadering aan de orde komen.
Eveneens is de De Savornin Lohmanlaan in de loop veranderd. De straatnaamgeving hoeft op dit punt
echter niet te worden aangepast.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.30 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 2
december 1998 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren M. Boeren, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C. Miedema, A.C. de Voogd van der
Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving is Ch. Jeurgens.
1. Opening en mededelingen
B_ ontstentenis van de voorzitter opent de heer Jansen om circa 15.00 uur vergadering en heet de
aanwezigen welkom.
2. Vaststelling notulen 14 oktober l.l.
Onder punt 7 wordt in plaats van Grofbaan gelezen Baan. Met inachtneming van deze wijziging worden
de notulen vastgesteld.
Naar aanleiding van het onder punt 1 genoemde, vraagt de heer Miedema welke Afrol bedoeld wordt,
namel_k die ter hoogte van het Broersveld of die uitkomend op de Lange Achterweg. Het betreft
laatstgenoemde.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen z_n een aantal situatietekeningen met nieuwe of gew_zigde huisnummeringen. Op verzoek
van de heer Gelderblom zal de heer Doorlag deze in het vervolg ook naar de centrale meldkamer
Rotterdam en de meldkamer Schiedam sturen.
4. Nieuwe straatnaamgeving
De heer Miedema legt een aantal situatietekeningen voor, te weten van:
a. Slachthuisterrein
Hier z_n twee nieuwe namen nodig. Aangezien de naam M.W. Be_erinklaan eert_ds in dit gebied is
gebruikt (ingetrokken 1986), wordt er voor geopteerd deze naam opnieuw te gebruiken. Een tweede
naam zal worden ontleend aan de oorspronkel_ke grosl_st voor dit gebied, die met de stukken voor de
volgende vergadering zal worden meegezonden.
b. Nieuwland-oost (ook genoemd Parkweg-oost)
In het voorgelegde ontwerp kunnen de namen J.C. van Markenstraat en Ch. Th. Storkstraat opnieuw
gebruikt worden. Nieuwe naamgeving is voor twee straten vereist, terw_l mogel_k ook de ventweg aan
de Burgemeester Van Haarenlaan van een nieuwe naam dient te worden voorzien. In de vergadering van
januari 1996 is reeds besloten de naam van Bernardus Heldt, voorkomend op een reeds in 1960
vastgestelde grosl_st, voor dit gebied te reserveren. Voor de straat uitkomend op het Dr. Willem
Dreesplein wordt gedacht aan de naam van J.G. Suurhoff (minister van sociale zaken in het kabinet
Drees, ontwerper van de AOW en AWW). De heer Doorlag zal een en ander in een voorlopige tekening
uitwerken, waarna een voorlopig besluit kan worden genomen, in afwachting van het moment dat de
naamgeving actueel wordt.
c. voormalig Gustoterrein
Het voorlopige ontwerp voorziet in de bouw van eengezinswoningen en gaat uit van drie straten. De
straat parallel aan de Voorhaven zou Voorhavenkade genoemd kunnen worden (deze naam bl_kt echter
al te z_n gegeven aan de straat aan de overz_de). Voorts wordt gedacht aan de namen Sleephellingstraat
(naar de in 1852 opgerichte sleephelling van de werf De N_verheid), Gipsstraat (naar Dingeman Gips,
scheepsbouwer en leider van de werf De N_verheid) en Apollostraat (naar de stearine-kaarsenfabriek op

dit terrein). Aangezien het niet meer dan een voorlopig plan is zal nog geen actie worden ondernomen.
d. Maasd_kcomplex
Aangezien dit plan nog zeer prematuur is, kan het op de pro-memoriel_st bl_ven staan.
e. omgeving Laan van Spieringshoek
Dit plan kan aan de pro-memoriel_st worden toegevoegd.
5. Korte Achterweg
De heer Doorlag licht de situatie toe maakt melding van een pleintje uitkomend op de Korte Achterweg.
De vraag is echter of dit openbaar gebied is. Waarsch_nl_k is dit terrein namel_k eigendom van de firma
Van den Tempel, in welk geval naamgeving niet vereist is. De heer Doorlag zegt toe de
eigendomsverhouding te zullen nagaan.
6. Sveaparken
Aangezien w_ nog geen reactie hebben ontvangen van de burgemeester op ons in de vorige vergadering
gedane voorstel, ligt deze zaak stil. Wel is er een informele reactie van wethouder Re_nhout geweest,
die voorstelde per deelgebied afzonderl_ke thema's te gebruiken (zoals water, steden, literatoren etc.).
Ons voorstel is evenwel eerst tot stand gekomen nadat gebleken is dat er onvoldoende namen per
categorie bruikbaar z_n. Om deze reden is de voorzitter niet van zins op de suggestie van de wethouder
in te gaan.
7. Pro-memoriel_st
Zoals gezegd wordt aan de l_st toegevoegd de Laan van Spieringshoek.
8. Wat verder ter tafel komt
Als vergaderdata voor het komend jaar worden afgesproken de dinsdagen 26 januari om 15.00 uur en 27
april, 7 september en 23 november, telken male om 16.00 uur. De heer Boeren merkt op dat de
vergadering in april z_n laatste zal z_n, aangezien h_ z_n functie b_ de PTT neerlegt. Op de volgende
vergadering zal dit punt geagendeerd worden.
De heer Doorlag deelt mee dat in het gebied tussen Dr. Wibautplein en de Dr. Kuyperlaan alsnog een
geasfalteerd (fiets- en wandel-)pad is voorzien, ter plaatse van de voormalige Cort van der Lindenlaan.
Aangezien hieraan woningen gelegen z_n, dient het van een naam te worden voorzien. Besloten wordt
het voorstel te doen dit pad Cort van der Lindenpad te noemen.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.30 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op woensdag 26
januari 1999 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren M. Boeren, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, Ch. Jeurgens (alleen tijdens
agendapunt 8), C. Miedema, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
De heer Jansen opent om circa 15.00 uur als waarnemend voorzitter de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Aangezien de heer Jeurgens, in verband met andere afspraken, alleen aan het
agendapunt betreffende Sveaparken kan deelnemen, wordt met dit agendapunt begonnen.
8. Sveaparken
De heer Jeurgens doet verslag van het gesprek dat hij onlangs met burgemeester Scheeres en wethouder
Reijnhout heeft gehad, in verband met de door laatstgenoemde uitgesproken wens de straatnamen per
categorie te clusteren. Geantwoord is dat door de commissie vele verschillende varianten zijn
bestudeerd en dat naar onze mening het huidige voorstel de meest reële optie is. Hoewel de wethouder
ontkende dat de commissie onvoldoende mogelijkheden heeft onderzocht en hij de commissie in zijn
waarde wenste te laten, persisteerde hij bij zijn wens. Na het met de voorzitter gevoerde gesprek heeft
de wethouder het commissielid Doorlag ontboden en hem verzocht een voorstel te maken conform zijn
wens. De heer Doorlag heeft vervolgens het voorstel gemaakt dat thans te onzer beoordeling is. Na
vaststelling door de commissie zal het eerst in informeel overleg met de portefeuillehouder worden
besproken, waarna het officieel zal worden ingediend.
In het voorstel wordt in deelgebied A de benaming Scheerdal vervangen door Skogdal en Dalarnadal
door Morasdal. De overige namen voor dit gebied luiden: Toendradal, Fjelddal en Fjorddal.
Voor deelgebied B zullen stedennamen gereserveerd worden, waarbij de navolgende namen ontstaan:
Arvikaborg, Trelleborg, Kirunaborg, Falunborg, Halmstadborg, Kalmarborg, Kristineborg,
Landskronaborg, Lundborg, Skaraborg, Arbogaborg, Borasborg, Salaborg, Visbyborg en Umeaborg. De
voorgestelde namen Moraborg en Karlskronaborg vervallen, terwijl Katrineborg en Uppsalaborg
worden toegevoegd. Het voorzieningeneiland zal de naam Malmö krijgen.
In deelgebied C wordt Stockholm vervangen door Lidnerholm. De overige namen in dit gebied worden
Bergmanholm, Kellgrenholm en Nobelholm.
In deelgebied D wordt Uppsalafors vervangen door Kalixfors. Daarnaast worden de namen Umefors,
Indalfors en Tornefors voorgesteld.
De heer Doorlag zal naar aanleiding van deze wijzigingen een nieuwe tekening maken die, zoals gezegd,
allereerst aan burgemeester Scheeres zal worden voorgelegd. Na diens fiat kan het voorstel officieel
worden ingediend.
De heer Jeurgens verlaat hierna de vergadering.
2. Vaststelling notulen 2 december l.l.
Onder agendapunt 5 wordt de eerste zin gelezen als “…situatie toe en maakt melding …” Met
inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.
Naar aanleiding van het onder punt 3 genoemde, vraagt de heer Gelderblom of de bedoelde stukken ook
naar de meldkamer aan de Veilingweg zijn gestuurd. De heer Doorlag zal dit nagaan en er voor
zorgdragen dat dit in het vervolg geschiedt.
Naar aanleiding van het genoemde onder punt 4c merkt de heer Jansen op dat de naam Voorhavenkade
reeds is gebruikt voor de kade aan de westzijde van de Buitenhaven. Aangezien dit niet geheel duidelijk
is, zullen de heren Doorlag en Jansen dit nagaan en zonodig een ander voorstel formuleren.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen is een opgave van in 1998 uitgegeven of gewijzigde huisnummers.
4. Vacatures in de commissie

Twee commissieleden hebben te kennen gegeven hun lidmaatschap te zullen beëindigen. De heer
Boeren zal zijn functie bij de PTT neerleggen, waarmee ook het lidmaatschap van de commissie
vervalt. Voorgesteld wordt in zijn plaats de heer R. de Pater, vestigingsmanager van de Koninklijke
TPG voor benoeming voor te dragen. Ook de voorzitter de heer Ch. Jeurgens zal zijn lidmaatschap
beëindigen, aangezien hij per 1 mei a.s. is benoemd tot gemeentearchivaris van Dordrecht. In zijn
plaats zal qualitate qua de nieuwe gemeentearchivaris worden benoemd. De secretaris zal aan het
college voor beide kandidaten een voordracht tot benoeming doen.
5. Uitgebrachte adviezen
De adviezen betreffende de Baan, de Jan van Zutphenstraat en het Cort van der Lindenpad zijn door het
college overgenomen en zullen naar verwachting in de februarivergadering door de raad worden
vastgesteld.
6. Nieuwe verordening en op de straatnaamgeving
In verband met de wijziging van de Gemeentewet en de Wet Gemeentelijke Basisadministratie dient
de uit 1947 (Gemeenteblad nr. 99) daterende Verordening op de straatnamen en huisnummering te
worden vervangen. De modelverordening van de VNG gaat echter niet alleen uit van een technische
wijziging maar, op het punt van de vaststelling van de namen, ook van een principiële. In dit model zou
het namelijk niet meer de raad zijn die de straatnamen vaststelt, maar het college van B & W. De vraag
is of dit gewenst is. Hoewel als voordeel wordt genoemd dat, gezien de vergaderfrequentie van het
college, besluiten sneller kunnen worden genomen, leven er anderzijds bezwaren van principiële aard.
Gezien de importantie van en de soms gevoelige kanten aan het punt van straatnaamgeving, wordt het
van belang geacht dat de besluitvorming op dit punt zo open mogelijk is. Hiervoor is de raad het meest
geëigende gremium. Besloten wordt daarom in overleg met de portefeuillehouder de raad te laten
beslissen of hij deze benoeming in eigen hand wenst te houden dan wel te delegeren aan het college van
B & W.
Een tweede verordening die gewijzigd dient te worden is die op de commissie voor straatnaamgeving.
Met het thans voorliggende concept, een aangepaste versie van de modelverordening van de VNG, gaat
de commissie akkoord.
7. Nieuwe Straatnaamgeving
Slachthuisterrein
Aan de hand van de oorspronkelijke groslijst voor dit gebied wordt, naast de M.W. Beijerinklaan, voor
de tweede straat gekozen voor de naam van H. Schornagel. Gezien de premature staat van de
bouwplannen, zullen de namen nog niet worden ingediend.
Nieuwland-oost
Besloten wordt de naam J.G. Suurhofflaan te reserveren voor de laan in het verlengde van het Willem
Dreesplein. De naam Bernardus Heldtlaan zal worden gebruikt voor de ventweg parallel aan de
Burgemeester Van Haarenlaan. Met indiening zal worden gewacht totdat de bestaande bebouwing in dit
gebied is gesloopt.
Korte Achterweg
Het pleintje uitkomend op de Korte Achterweg dient van een naam te worden voorzien aangezien hier
een adres is gevestigd. Hoewel aanvankelijk de gedachten uitgaan naar de benaming Buurt van Frank,
wordt besloten de heren Jansen en Doorlag op te dragen voor dit pleintje een andere benaming te
bedenken, zodat deze nog vóór de volgende vergadering kan worden ingediend.
v.m. Gustoterrein
In het voorlopig voorstel is voorzien in de namen Apolloweg en Sleephellingweg. Behalve het onder
punt 2 vermelde, wordt nog opgemerkt dat ook de benaming Galgoord in aanmerking komt. De namen
zullen voorlopig niet ingediend hoeven te worden.

9. Pro-memorielijst
Aan de lijst worden toegevoegd: Slachthuisbuurt, Nieuwland-oost en Nieuwe Haven/Warande.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 17.15 uur gesloten
de Voorzitter,
de Secretaris,
Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op dinsdag 27 april
1999 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren M. Boeren, D. Gelderblom, A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen
(secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn: E.J. Doorlag, Ch. Jeurgens en C. Miedema
1. Opening en mededelingen
De heer Jansen opent om circa 16.00 uur als waarnemend voorzitter de vergadering, heet de aanwezigen
welkom en doet mededeling van de afwezigen. Hij memoreert de afscheidsreceptie van onze voorzitter
als gemeentearchivaris op 13 april l.l. Als afscheidscadeau namens de commissie is hem een klimroos
overhandigd.
2. Vaststelling notulen 26 januari l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van het onder punt 2 vermelde inzake de Voorhavenkade, wordt desgevraagd
meegedeeld dat op dit punt nog geen actie is ondernomen.
De heer Gelderblom vraagt naar aanleiding van punt 7 (Nieuwland-oost) welke de juiste spellingswijze
is: Burgemeester van Haarenlaan of Burgemeester Van Haarenlaan. De secretaris zal dit nagaan
(Volgens de Taaladviesdienst blijkt dit te zijn: Burgemeester Van Haarenlaan).
3. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn:
 een brief van Stedelijk Beheer betreffende sloop van opstallen aan de Parkweg;
 een brief van de Bestuursdienst betreffende nieuwe en gewijzigde huisnummering;
 een e-mail van een H. van Katwijk betreffende de straatnamencommissie. Deze is door de secretaris
beantwoord.
Deze stukken worden door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
4. Vacatures in de commissie
In de plaats van de heer Jeurgens is per 1 juni a.s. tot gemeentearchivaris benoemd de heer L.R. Priester.
Aangezien de gemeentearchivaris qualitate qua lid en voorzitter van de commissie is, zal hij ter
benoeming worden voorgedragen. In tegenstelling tot het op de vorige vergadering vermelde, zal de heer
De Pater, wegens benoeming elders, geen zitting in de commissie nemen. In plaats hiervan zal de heer S.
Rorijs, vestigingsmanager van de PTT te Schiedam, worden voorgedragen.
5. Uitgebrachte adviezen
Na overleg met de heren De Voogd, Doorlag en Jansen is voor het pleintje in de buurt van de Lange en
Korte Achterweg de naam Achtererf voorgesteld. Nadat dit voorstel officieel was ingediend, werd door
de burgemeester de vraag gesteld of deze naam wel geschikt is, gezien de mogelijke associaties met
achterbuurt. Ook werd het voorstel gedaan de naam Willemshofje te gebruiken. Geantwoord werd dat
de (enige) Bewoner tegen deze naamgeving geen bezwaar heeft en dat de naam Willemshofje reeds
gebruikt is. Naar verwachting zal de naam in de raadsvergadering van mei worden vastgesteld.

6. Sveaparken
Zoals afgesproken, is ons op de vorige vergadering geformuleerde voorstel met burgemeester Scheeres
besproken. In hoofdzaak gaat hij met ons voorstel akkoord, hoewel hij wel enkele wijzigingen
voorstelde. In deelgebied A ziet hij de naam Morasdal liever vervangen door een andere naam. Het
voorstel is nu deze naam te vervangen door Betedal (Bete = weide). In deelgebied B ontraadde hij de
naam Arvikaborg, gezien de voor de hand liggende verbastering tot Afrikaborg. Voorts deed hij het
voorstel de ontsluitingsweg van de deelgebieden A en B niet Gothenburgdal te noemen maar
Trälleborgdal. Aan de lijst met stedennamen kunnen nog worden toegevoegd: Göteborg, Sundsvallborg
en Ystadborg. In deelgebied C stelde hij voor de naam Lidnerholm, in verband met mogelijke
verbastering, te vervangen door Linnaeusholm. Met deze wijzigingen gaat de commissie akkoord, zodat
het voorstel officieel kan worden ingediend.
7. Nieuwe verordeningen voor de straatnaamgeving
In de vergadering van de raadscommissie van maart l.l. is het voorstel tot wijziging van de verordening
op de straatnamen afgewezen. Concreet betekent dit dat de naamgeving in handen van de gemeenteraad
blijft. Aangezien ook de verordening voor de commissie, die slechts in technische zin is gewijzigd, in
hetzelfde voorstel was opgenomen, is deze eveneens nog niet vastgesteld. De verwachting is dat de
herziene verordening op de straatnamen, tezamen met die voor de commissie, in de raadsvergadering
van mei zal worden vastgesteld. De secretaris zegt toe de commissieleden, na vaststelling van beide
verordeningen, een exemplaar te doen toekomen.
8. Pro-memorielijst
Aan de lijst worden geen wijzigingen aangebracht.
9. Wat verder ter tafel komt
In plaats van de eerder afgesproken data 7 september en 23 november worden de donderdagen 9
september (inmiddels gewijzigd in 16 september) en 25 november afgesproken, beide malen om 15.00
uur (inmiddels gewijzigd in 14.00 uur).
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.45 uur gesloten
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op dinsdag 16
september 1999 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren L.R. Priester (voorzitter), E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C. Miedema, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig is de heer S. Rorijs.
1. Opening en mededelingen
Om circa 14.10 uur opent de nieuwe voorzitter de heer Priester de vergadering, heet eenieder welkom en
stelt zichzelf voor. Van de heer Rorijs, die vandaag eveneens voor het eerst aanwezig zou zijn, is geen
bericht van verhindering ontvangen.
2. Vaststelling notulen 27 april l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. Naar aanleiding van
punt 9 wordt opgemerkt dat het aanvangstijdstip van de vergadering van 25 november a.s. is veranderd
in 14.00 uur.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn:
 van de Dienst Stedelijk Beheer kennisgevingen betreffende de sloop van opstallen aan de Singel en
de Schoolstraat. Wordt voor kennisgeving aangenomen;
 namens B & W een brief betreffende de benoeming van de nieuwe commissieleden L. R. Priester en
S. Rorijs in de plaats van de heren Jeurgens en Boeren. De heer Gelderblom en de secretaris zijn op
1 juli l.l. op de afscheidsreceptie van de heer Boeren aanwezig geweest. Namens de commissie is
hem een fles wijn overhandigd;
 via onze portefeuillehouder een brief van Prof. Mr. P. Sanders, waarin de suggestie wordt gedaan
een straat naar diens vader, de architect P. Sanders (1882-1937), te vernoemen en bij voorkeur in de
Gorzen. Besloten wordt de heer Sanders te antwoorden dat nieuwe naamgeving thans niet aan de
orde is maar dat in de toekomst wellicht de eventuele bebouwing op het terrein van Van de
Weterings houthandel in aanmerking komt. Een andere mogelijkheid is bij het zgn. Maasdijkcomplex;
 twee besluiten van het college van B & W van Rotterdam betreffende straatnaamgeving. Deze
worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Overleg portefeuillehouder
Behalve over de brief van de heer Sanders heeft geen overleg plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen
In de raadsvergadering van 29 juni l.l. is de naam Achtererf vastgesteld.
6. Sveaparken
De heer Doorlag zal voor een tekening van het deelgebied Fors zorgen, waarna de namen voor dit

gebied officieel kunnen worden vastgesteld. Tegelijkertijd zullen dan de voorlopige lijsten voor de
overige gebieden worden ingediend.
7. Nieuwe verordeningen
De verordeningen voor de straatnaamgeving en de commissie zullen in de raadsvergadering van 4
oktober a.s. worden vastgesteld. De secretaris zal de commissieleden een exemplaar van beide
verordeningen doen toekomen.
8. Pro-memorielijst
Aan de lijst wordt toegevoegd: omgeving Houthaven.
9. Rondvraag
De heer Doorlag vraagt naar de verdere planning op het gebied van de stadsontwikkeling. De heer
Miedema antwoordt dat de plannen voor de Parkweg-oost opnieuw zullen moeten worden bekeken.
De heer Miedema vraagt, in verband met de plaatsing van nieuwe straatnaamborden, naar de exacte loop
van de Horvathweg ter hoogte van het Plein 1940-1945. De heer Doorlag zal dit nagaan (de loop van de
Horvathweg blijkt te zijn van de grens van Rotterdam tot aan de Brandersbrug; het gedeelte tussen Plein
1940-1945 en deze brug heet Burgemeester Van Haarenlaan).
10. Sluiting
De vergadering wordt om 14. 40 uur gesloten
de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 25
november 1999 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren L.R. Priester (voorzitter), E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C. Miedema, A.C. de
Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving is de heer S. Rorijs.
1. Opening en mededelingen
Om circa 14.10 uur opent de voorzitter de heer Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Meegedeeld wordt dat de verordeningen op de straatnaamgeving en op de straatnamencommissie in de
raadsvergadering van 4 oktober l.l. zijn vastgesteld.
2. Vaststelling notulen 16 september l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn:
 een brief van P. Sanders als antwoord op ons schrijven van 12 oktober l.l. betreffende eventuele
vernoeming van P. Sanders senior;
 een brief van de Bestuursdienst houdende opgave van nieuwe of gewijzigde huisnummering per 25
oktober;
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Voorts wordt nog gewezen op de artikelen in de NRC van 25 september over het Haarlemse straatnamenboek en in het Rotterdams Dagblad van 9 oktober over het Land van Ris.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Nieuwe Haven-Warande
Op twee terreinen gelegen tussen de Nieuwe Haven en de Warande, te weten op het voormalige
Binghamterrein en op dat van Neproma, wordt nieuwbouw voorzien van twee blokken van totaal 104
appartementen, die in hofjesvorm zullen worden gebouwd. Dit betekent dat de adressering aan twee
binnenpleintjes zal plaatsvinden. Het voorstel is de appartementen niet aan de bestaande straten te adresseren, maar om twee nieuwe straatnamen toe te voegen. Besloten wordt een voorstel voor naamgeving te
maken ter bespreking in de volgende vergadering.
6. Pro-memorielijst
Aan de pro-memorielijst worden toegevoegd: Lange Nieuwstraat en Sveaparken.
Lange Nieuwstraat
Op het terrein achter het voormalige politiebureau, direct aan de Nieuwe Haven, wordt nieuwbouw
voorzien van 12 eengezinswoningen, terwijl in de toekomst mogelijk nog drie complexen van deze
woningen zullen worden gebouwd. De vraag is of deze huizen aan de Lange Nieuwstraat dienen te
worden geadresseerd of dat nieuwe naamgeving noodzakelijk is. In dit verband worden de historische
namen Rustenburg (naar het buiten van de familie Elias) en Kruithuis (naar het gemenelands kruithuis)

genoemd, die op deze plek gestaan hebben. Om redenen van vindbaarheid en logica wordt er echter voor
gekozen de huizen te adresseren aan de Lange Nieuwstraat, met gebruikmaking van letternummering.
Sveaparken
In het deelgebied Sveaholm blijkt een toegangsweg, aansluitend op de Bergmanholm, te zijn toegevoegd. De vraag is of deze ook Bergmanholm dient te heten of dat een nieuwe naam moet worden
toegevoegd. Vanuit het oogpunt van logica en consequentheid wordt het laatste besloten. Voorgesteld
wordt deze straat Bremerholm te noemen, naar de Zweedse schrijfster Fredrika Bremer. Aldus wordt
besloten.
Parkweg-oost (ook genoemd Nieuwland-oost)
De thans nog naamloze kade in het verlengde van de geplande Suurhoffweg dient op verzoek van de
politie van een naam te worden voorzien, hoewel hier geen woningen worden geadresseerd. Besloten
wordt deze kade te noemen Suurhoffkade.
7. Vergaderschema 2000
Als vergaderdata voor het volgend jaar worden de navolgende data afgesproken:
donderdag 30 maart, donderdag 7 september en donderdag 7 december, alle malen om 14.00 uur.
8. Rondvraag
De heer Doorlag deelt mee dat de verordening op de straatnaamgeving eerst in werking treedt na het
vaststellen van de technische uitvoeringsvoorschriften genoemd in artikel 8.
9. Sluiting
De vergadering wordt om 15.15 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 30
maart 2000 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren L.R. Priester (voorzitter), E.J. Doorlag, D. Gelderblom, C. Miedema, S. Rorijs,
A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
1. Opening en mededelingen
Om circa 14.10 uur opent de voorzitter de heer Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer S. Rorijs die vandaag voor het eerst, en de heer C. Miedema, die voor het laatst
aanwezig is.
2. Vaststelling notulen 25 november 1999.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn:
 een brief van de sector VROM voor de afscheidsreceptie van ons medelid C. Miedema op 20 april
a.s. Onder agendapunt 8 zullen hierover nadere mededelingen worden gedaan;
 het besluit van het college van B & W tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften sub artikel 8
lid 1 van de verordening op de straatnamen. Opgemerkt wordt dat de initialen van de voorzitter in
dit besluit niet juist zijn, hetgeen overigens geen juridische consequenties heeft. Naar aanleiding van
de toelichting op artikel 1 merkt de heer Gelderblom op dat de sub B genoemde nummering afwijkt
van de in Schiedam gebruikelijke methode waarbij de nummering van oost naar west liep in plaats
van andersom. De heer Doorlag antwoordt dat alleen in uitzonderingsgevallen volgens systeem B
zal worden genummerd;
 een brief van mevrouw Dr. M. Everard met de suggestie straten te vernoemen naar Schiedamse
vrouwen, te weten Bartha van der Meer-Van Crimpen, Emilie Knappert, Elisabeth van DeventerMaas en Jeanne Lampl-De Groot. Aangezien de Vrouwenbuurt niet in uitbreiding voorziet, wordt
deze brief voor kennisgeving aangenomen;
 een brief van de Bestuursdienst – Woningcartotheek met situatietekeningen met nieuwe huisnummeringen.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen
Het advies betreffende Sveaparken zal 15 mei a.s. in de Commissie voor Algemene en Economische
Zaken komen en daarna in de daarop volgende raadsvergadering.
6. Nieuwe Haven/Warande
Aangezien de voorstellen voor vernoeming van de raadsleden Nolet en De Greeve afvallen en er
onvoldoende pakhuisnamen beschikbaar zijn, is het voorstel beide terreinen te vernoemen naar Danzig
en Koerland. De heer De Voogd licht het voorstel toe: dit waren de gebieden waar het graan voor de
Schiedamse moutwijn vandaan kwam. De vergadering gaat met deze naamgeving akkoord, met de
bepaling dat de namen zullen worden voorzien van het achtervoegsel hof. Aangezien bebouwing van
deze terreinen nog niet aan de orde is zullen de namen worden toegevoegd aan de pro-memorielijst.

7. Pro-memorielijst
Zoals gezegd worden toegevoegd: Danzighof en Koerlandhof. Van de op de lijst voorkomende projecten
zal als eerste het Land van Belofte worden uitgevoerd. Behalve voor dit stuk van de Lange Kerkstraat, is
naamgeving vereist voor het binnenterrein dat bij deze bebouwing ontstaat. Aangezien hier in de
Middeleeuwen de Sint Sebastiaansdoele was gevestigd, is er de mogelijkheid dit terrein
Sebastiaansdoele te noemen. Besloten wordt dit punt op de volgende vergadering te agenderen.
Aan de p.m.-lijst wordt toegevoegd het zgn. Gat van Bolmers. Bij de bebouwing van dit terrein komen
er aan de Broersvestzijde winkels met twee woonlagen en aan de Broersveldzijde met één woonlaag.
Hierbij bestaat de wens een verbinding te blijven behouden van de Broersvest naar het Broersveld. Deze
steeg zal dus van een naam moeten worden voorzien (informeel worden genoemd Steeg van Bolmers en
Vreetsteeg). Voorlopig echter zal de verdere ontwikkeling moeten worden afgewacht.
9. Afscheid van het commissielid C. Miedema
De voorzitter memoreert het komende afscheid van de heer Miedema, die per 1 mei de gemeente
Schiedam zal verlaten. Hij zegt hem dank voor de inzet die hij voor onze commissie heeft geleverd en
overhandigt hem daarvoor een stoffelijk blijk van waardering. De heer Miedema, die zegt zich te hebben
verbaasd over dit agendapunt, zegt de commissie hiervoor dank en vertelt vervolgens iets over zijn
nieuwe werkzaamheden bij de gemeente Den Haag, waar hij als coördinator van wijkprojectmedewerkers zal fungeren. Hij nodigt de leden van de commissie van harte uit voor zijn
afscheidsreceptie op 20 april a.s.
10. Rondvraag
De heer Doorlag wijst er op dat het, in verband met de huidige nieuwbouw aan de Scheepvaartweg en
de Van Dalsumlaan, voor de adressering noodzakelijk is de Van Dalsumlaan ongeveer 50 meter
noordwaarts door te trekken, ten koste van de Scheepvaartweg. In overleg met de heer Doorlag zal de
secretaris een daartoe strekkend voorstel bij B & W indienen.
De heer Doorlag wijst er voorts op dat bij deze nieuwbouw een probleem ontstaat met de nummering
aan de Bouwmeesterweg. Hoewel op de bestaande nummering na nummer 67 zou kunnen worden
doorgenummerd, zou de systematiek in dit geval niet logisch zijn. De heer Rorijs zal dit opnemen bij de
PTT en vervolgens met de heer Doorlag afdoen.
De heer Gelderblom vraagt naar de exacte loop van de Horvathweg. Zoals reeds in de vergadering van
16 september aan de orde is gekomen, houdt deze weg op bij de Brandersbrug.
9. Sluiting
De vergadering wordt om 14.45 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 7
september 2000 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn de heren L.R. Priester (voorzitter), B.J. Abbink, E.J. Doorlag, D. Gelderblom, G. Mulder,
A.C. de Voogd van der Straaten en J.M.M. Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving: W. Kelders.
1. Opening en mededelingen
Om circa 15.10 uur opent de secretaris de heer Jansen de vergadering met de mededeling dat de
voorzitter de heer Priester verlaat is. In het bijzonder worden welkom geheten de heren Doorlag, die
vandaag voor het laatst aanwezig is en Abbink, die als zijn opvolger is benoemd bij de woningcartotheek en die qualitate qua ook tot lid van de straatnamencommissie zal worden benoemd. Tenslotte
wordt in het bijzonder de heer Mulder welkom geheten, die als plaatsvervanger van de heer Rorijs
aanwezig is. Van de heer Kelders, tijdelijk plaatsvervanger van de heer Miedema, is bericht van
verhindering ontvangen.
2. Vaststelling notulen 30 maart 2000.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van agendapunt 6 merkt de heer De Voogd
op dat de namen Danzig en Koerland eerder zijn gebruikt voor twee bedrijfspanden, respectievelijk aan
de Korte Haven en de Tuinlaan. De vraag is dus of ons voorstel gehandhaafd dient te blijven. Aangezien
deze panden reeds lang verdwenen zijn en het niet te verwachten is dat er verwarring zal ontstaan, is er
geen bezwaar deze namen te handhaven.
3. Ingekomen stukken
 een aantal lijsten met situatietekeningen met nieuwe of gewijzigde huisnummeringen;
 een brief van de Bestuursdienst houdende mededeling van de vaststelling door de gemeenteraad van
de namen Cort van der Lindenpad, Baansteeg, Achtererf, van de straatnamen in Sveafors en
Sveaholm en van de Van Dalsumlaan;
 een brief van de bewoners van de nieuwbouwwoningen aan de Lange Kerkstraat hoek Gedempte
Baansloot, met het verzoek de naam van het betreffende gedeelte van de Gedempte Baansloot te
veranderen in Zeven Zonenstraat. Aangezien dit op huisnummeringstechnische bezwaren stuit en de
naam Zeven Zonenstraat bovendien nooit officieel is geweest, wordt besloten dit verzoek af te
wijzen. De secretaris zal dit aan de bewoners meedelen;
 een e-mail van mevrouw M. van Hasselt, met het verzoek een straat te vernoemen naar haar moeder,
de Kethelse huisarts I.J.M. van Hasselt-Van den Berg. Aangezien het uitgangspunt is dat personen
niet eerder vernoemd worden dan tien jaar na hun dood en er in Kethel voorts geen beschikbare
straten zijn, wordt besloten dit verzoek af te wijzen. De voorzitter, die inmiddels ter vergadering is
verschenen, wijst er echter op dat het tienjarencriterium geen wet van Meden en Perzen is. In het
verleden zijn we hier in twee gevallen ook van afgeweken. Naar aanleiding van dit punt wordt
opgemerkt dat er ooit is afgesproken dat er in Kethel een pad zou worden vernoemd naar Octave
DeConinck. Met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen, wordt besloten deze naam op de
pro-memorielijst te zetten.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen
 Sveaparken
Gewezen wordt op de verwikkelingen met betrekking tot dit punt, waarbij in de raadsvergadering van
juli het door de commissie geformuleerde voorstel is afgewezen, ten gunste van een door de PvdAfractie gedaan voorstel. In de aan de raadsvergadering voorafgegane vergadering van de commissie voor

algemene- en economische zaken is de mening van de straatnamencommissie gevraagd over het PvdAvoorstel. Op onderdelen zijn namens onze commissie kanttekeningen geplaatst. Vervolgens is besloten
beide voorstellen, van onze commissie als van de PvdA-fractie, aan de raad voor te leggen. Door de
meerderheid van de raad is met het PvdA-voorstel ingestemd. Overigens heeft de PvdA-fractie voor een
belangrijk gedeelte het commissievoorstel overgenomen. De heer Doorlag heeft de PvdA-fractie
gecomplimenteerd met de gedegen presentatie van het voorstel. Naar aanleiding van de op een van de
groslijsten voorkomende naam van ABBA is een brief binnengekomen van een ds. Buitelaar, die
bezwaar maakt tegen het gebruik van deze naam, gezien de bijbelse connotaties. Dit bezwaar is
overigens ook namens onze commissie en door de CDA-fractie genoemd.
 Van Dalsumlaan
In de raadsvergadering van 3 juli is conform ons voorstel besloten.
6. Land van Belofte
Aangezien de bebouwing van dit terrein is uitgesteld, zal dit agendapunt worden doorgeschoven naar de
volgende vergadering. Vóór het bouwrijpmaken van dit terrein zal overigens archeologisch onderzoek
plaatsvinden.
De heer Doorlag vraagt zich af of, zoals op de vorige vergadering is meegedeeld, er ook voor het
binnenterrein naamgeving is vereist. Wanneer het complex wordt ontsloten aan de Kreupelstraat, is geen
tweede naam benodigd. Besloten wordt dit punt op de volgende vergadering te agenderen.
7. Pro-memorielijst
Behalve de toevoeging van de naam Octave DeConinckpad, blijft de lijst ongewijzigd. Naar aanleiding
van het punt Vervallen straatnamen, vraagt de heer Doorlag zich af of de naam Blauwe Steeg niet aan
deze lijst moet worden toegevoegd. Volgens de heer Mulder echter wordt deze straatnaam nog gebruikt
als postadres. Desalniettemin is dit geen openbare straat. De heer Abbink zegt een en ander te zullen
nagaan.
8. Afscheid van het commissielid E. Doorlag
De voorzitter zegt het jammer te vinden dat de heer Doorlag ons gaat verlaten en zegt hem dank voor
zijn deskundige inzet in de afgelopen jaren. Hij spreekt de hoop uit dat we, indien nodig, nog van zijn
deskundigheid gebruik mogen maken. Als dank wordt hem een stoffelijk blijk van waardering
overhandigd. De heer Doorlag zegt hiervoor dank en zegt met veel plezier aan de commissie te hebben
deelgenomen. De enige smet op het blazoen vond hij de kwestie Sveaparken. Tenslotte zegt hij iets over
zijn nieuwe werkzaamheden als woninginspecteur bij de sector VROM.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Doorlag vraagt of de opvolger van de heer Miedema al bekend is. De secretaris zegt hiernaar te
zullen informeren bij de sector VROM.
De heer Abbink deelt mee dat hij formeel eerst per 1 januari 2001 in vaste dienst is. De secretaris zegt
daarop dat hij eerst een verzoek tot benoeming bij B & W zal indienen als ook de naam van de opvolger
van de heer Miedema bekend is.
De heer Gelderblom vraagt naar de herkomst van de straatnaam Blokweg. De heer Doorlag antwoordt
dat deze naam is aangebracht tijdens een ludieke actie ter gelegenheid van het afscheid in 1996 van de
directeur van de dienst Gemeentewerken de heer H.G. de Block. Aangezien het hier geen officiële
straatnaam betreft, heeft de heer Doorlag verzocht deze bordjes te verwijderen. Tot op heden is dit niet
gebeurd. De heer Abbink zal daarom nogmaals actie ondernemen.
De vergadering wordt om 16.10 uur gesloten.

de Voorzitter,

de Secretaris,

