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Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op dinsdag 29 mei 
2001 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________

Aanwezig zijn mevrouw Margreet Schotman en de heren Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dik 
Gelderblom, Aart de Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris).

Afwezig met kennisgeving is Sjaak Rorijs

1. Opening en mededelingen
Om circa 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet in het bijzonder ons nieuwe lid Margreet 
Schotman welkom, waarna de leden zich aan haar voorstellen.

2. Vaststelling notulen 7 september.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. Naar aanleiding van 
agendapunt 5 merkt Dik Gelderblom op dat de plaatsing van het straatnaambordje Van Dalsumlaan nog 
niet gecorrigeerd is. Dit zal alsnog gebeuren. De onder punt 9 genoemde bordjes van de Blokweg zijn 
inmiddels verwijderd. Naar aanleiding van punt 7 merkt Ben Abbink op dat de naam Blauwe Steeg kan 
worden toegevoegd aan de lijst van vervallen straatnamen. (De alhier aanwezige adressen blijken 
namelijk te zijn geadresseerd aan het Broersveld (15-17), terwijl het bovendien een afgesloten terrein 
betreft behorend bij een drukkerij).

3. Ingekomen stukken
Ingekomen zijn:
- het besluit van het college van B & W d.d. 20 februari l.l. houdende benoeming van Margreet 

Schotman en Ben Abbink tot lid van de commissie;
- twee besluiten van het college van B & W van Rotterdam inzake straatnaamgeving;
- twee brieven met bijlagen van de Bestuursdienst betreffende uitgegeven of gewijzigde huis-

nummering;
- een persbericht van het gemeentearchief Delft betreffende de uitgave van het boek De 

Straatnamen van Delft.
De stukken worden door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.

4. Overleg portefeuillehouder
In verband met de nummering van de daar aanwezige scholen is een voorstel ingediend de straat, 
parallel aan de Slimme Watering en aansluitend op Stockholm, eveneens Stockholm te noemen. Hoewel 
het college heeft besloten dit voorstel aan de gemeenteraad aan te bieden, is het bij nader inzien van de 
raadsagenda (van 26 maart) afgevoerd. Op 17 april hebben daarom Ben Abbink en Jef Jansen een 
gesprek gehad met burgemeester Scheeres, waarin, in verband met de nummering van de scholen, de 
noodzaak van deze naamgeving werd toegelicht. Burgemeester Scheeres deelde mee dat het college (i.c. 
wethouder Wiegman) hier niet van overtuigd was. Aangezien hij de noodzaak hiervan wel inziet maar 
een raadsbesluit niet nodig acht (het betreffende stuk sluit namelijk direct aan op Stockholm), stelde hij 
voor het probleem op te lossen door ook hier straatnaambordjes Stockholm aan te brengen. Ben Abbink 
zal hiervoor zorgdragen.

5. Sveaparken
De voorzitter zegt het definitieve ontwerp voor de straatnaambordjes te hebben beoordeeld. Deze borden 
hebben een witte ondergrond met blauwe letters en zijn voorzien van een logo dat het betreffende 
deelgebied uitbeeldt. Deze week zullen noodbordjes worden geplaatst in de reeds opgeleverde straten. 
Te zijner tijd zullen er ook per deelgebied overzichtsborden komen. Aangezien de bouwgedeelten 
Sveadal en Sveaborg nog niet actueel zijn, zullen ze aan de pro-memorielijst worden toegevoegd.

6. Land van Belofte / Sint Sebastiaansdoele
Ben Abbink licht de tekening van het betreffende terrein toe. In dit gebied zijn twee namen nodig, 
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namelijk voor het terrein aansluitend op het betreffende gedeelte van de Lange Kerkstraat en voor het 
terrein omsloten door de bebouwing aan de Broersvest, Kreupelstraat en Boterstraat. Wat betreft het 
eerstgenoemde terrein is het voorstel dit Land van Belofte te noemen. De vraag is echter of deze naam 
ook moet gelden voor het gedeelte dat thans nog Lange Kerkstraat is geheten. Dik Gelderblom geeft, 
vanuit het oogpunt van duidelijkheid bij meldingen aan hulpdiensten, de voorkeur aan het laatste. Voor 
het tweede terrein is het voorstel het (Sint) Sebastiaansdoele(-plein, -hof), Doelehof of Oude Doelen te 
noemen, dit naar aanleiding van de in de middeleeuwen hier gestaan hebbende Sint Sebastiaensdoele. 
De vraag is of er geen aansluiting kan worden gezocht bij de naam Land van Belofte door een 
soortgelijke naam aan het gebied te geven. Na enige discussie wordt besloten dit als huiswerk aan de 
commissieleden mee te geven en voorts om hierover overleg te plegen met de portefeuillehouder.

7. Goereesestraat
Ben Abbink licht de nieuwbouwplannen aan de Goereesestraat toe. Thans zijn de bouwplannen voor 
woonblokken 1 en 3 bekend, echter niet voor blok 2. Het laatstgenoemde blok zou mogelijk een andere 
loop aan de straat kunnen geven, waardoor wellicht een naam dient te worden toegevoegd. Besloten 
wordt, indien dit het geval is, een nog niet gebruikte naam van de oude groslijst te gebruiken. Als de 
loop van de straat niet verandert, kan worden volstaan met de naam Goereesestraat. Besloten wordt 
derhalve de toekomstige ontwikkelingen af te wachten. 

8. Rustenburg
Tijdens het overleg op 17 april gaf burgemeester Scheeres aan een voorkeur te hebben voor het geven 
van een aparte benaming voor de bebouwing achter het voormalige politiebureau, boven het geven van 
een a-nummering aan de Lange Nieuwstraat. Het meest voor de hand ligt de benaming Rustenburg, naar 
de voormalige buitenplaats die hier stond. De vraag is echter of er geen problemen ontstaan als deze 
bebouwing eventueel wordt doorgetrokken of als er andere gedeelten achter de Lange Nieuwstraat 
worden bebouwd. Aan de ene zijde wordt het terrein begrensd door het Algemeen Handelsentrepot, 
zodat hier geen problemen ontstaan. Ben Abbink zal nagaan of er aan de andere zijde bouwplannen 
bestaan. Onder dit voorbehoud gaat de vergadering met de benaming Rustenburg accoord, met de 
aantekening dat op de straatnaambordjes een verklaring van deze naam dient te worden gegeven.

9. Gat van Bolmers
Na de bebouwing van dit terrein zal er een steeg ontstaan, waarvoor burgemeester Scheeres de voorkeur 
heeft deze het Gat van Bolmers te noemen. Door de secretaris is opgemerkt dat deze in de volksmond 
ontstane benaming oorspronkelijk een denigrerende betekenis had. Het is dus de vraag of de betreffende 
ex-wethouder (1970-1975) hier zelf wel zo gelukkig mee zal zijn. Burgemeester Scheeres zegde toe dit 
bij betrokkene na te gaan. Er blijven echter bedenkingen tegen deze naam bestaan. Dik Gelderblom zegt 
het te veel eer voor de betreffende persoon te vinden en ook wordt geen rekening gehouden met het 
criterium dat een persoon minstens tien jaar overleden dient te zijn. Van dit criterium is echter eerder 
afgeweken. De voorkeur gaat evenwel uit naar de benaming Kruisherengang, naar het Kruis-
broederklooster dat hier tot aan de Reformatie stond. Indien de naam Bolmers onvermijdelijk is, zou 
men opteren voor Gang van Bolmers. Besloten wordt dit met de portefeuillehouder op te nemen.

10. Sandersstraat
In tegenstelling tot het in de vergadering van 16 september 1999 beslotene om de Sandersstraat te 
reserveren voor de toekomstige bebouwing op het terrein van Van de Weterings Houthandel, deed 
burgemeester Scheeres het voorstel om deze naam te gebruiken bij de bebouwing op het v.m. 
Gustoterrein. Ben Abbink zal nagaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de plannen voor dit 
gebied. 

11. Pro-memorielijst
De voorzitter doet het voorstel de naam Klaas Heeringa aan de pro-memorielijst toe te voegen en geeft 
een overzicht van de verdiensten van Schiedams tweede gemeentearchivaris (1900-1911). Hij zegt er 
echter niet op uit te zijn als gemeentearchivaris eveneens vernoemd te worden. Aan de lijst worden 
voorts toegevoegd: Sveadal en Sveaborg.
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12. Wat verder ter tafel komt
Voor het fietspad parallel aan de Harreweg wordt, overeenkomstig het in de vorige vergadering 
beslotene, gekozen voor de naam Octave De Coninckpad. De secretaris zal nagaan wat de juiste spelling 
is (dit blijkt te zijn De Coninck). Alvorens een raadsvoorstel in te dienen zal aan Victor Deconinck, zoon 
van deze kunstenaar, beleefdheidshalve om toestemming worden gevraagd.
Desgevraagd deelt Ben Abbink mee dat er nog geen ontwikkelingen zijn met betrekking tot de 
Elzenhof.
Namens een burger vraagt Jef Jansen naar de exacte loop van de Prinses Beatrixlaan, aangezien deze 
naam niet is ingetrokken voor het gedeelte dat later Hazepad is gaan heten. Ben Abbink zal dit nagaan.
Voorts noemt hij het mondelinge verzoek van de voorzitter van de Historische Vereniging de heer 
Rosman, om in Parkweg-oost burgemeester Peek te vernoemen. Dit verzoek wordt afgewezen met het 
argument dat het bekleden van het burgemeestersambt alleen niet de reden kan zijn een straat naar een 
persoon te noemen.

Als volgende vergaderdatum wordt 27 september a.s. om 14.00 uur afgesproken.

De vergadering wordt om 11.10 uur gesloten.

de Voorzitter,                                                                                                         de Secretaris,


