Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 21
maart 2002 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Margreet Schotman en de heren Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick
Gelderblom, Aart de Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig is Sjaak Rorijs.
1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Van Sjaak Rorijs
is geen bericht van verhindering ontvangen. De secretaris zal informeren of hij voortaan, als hij niet
aanwezig kan zijn, een vervanger kan sturen.
Ingekomen zijn:
 een lesbrief in het kader van een Rotterdams onderwijsproject over straatnamen. Het is de bedoeling
een soortgelijk project in Schiedam te organiseren;
 een opgave van uitgegeven of gewijzigde adressen in het vierde kwartaal van 2001.
Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
2. Vaststelling notulen 20 december 2001
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van het onder punt 7 vermelde over het Land van Belofte merkt Margreet Schotman op
dat de rechter zes weken uitstel heeft gevraagd om tot een uitspraak te komen. Het lijkt er op dat de kans
dat de bouwvergunning wordt vernietigd nu 80 % bedraagt, zodat de procedure weer van voren af aan
moet beginnen. Dit betekent dat bebouwing de komende anderhalf jaar van de baan is en dat de
vermelding op de pro-memorielijst voorlopig gehandhaafd kan blijven.
3-5. Overleg portefeuillehouder / Uitgebrachte adviezen / Sveaborg
Met burgemeester Scheeres is op 16 januari over twee zaken overleg geweest, namelijk over het door
het raadslid Westenberg ingediende amendement op het voorstel voor straatnaamgeving in het
deelgebied Sveaborg en over het voorstel Bernardus Heldtlaan / Jacobus Suurhofflaan. De naam
Bernardus Heldtlaan werd al in 1960 door de raad vastgesteld. Hoewel de portefeuillehouder met ons
voorstel instemde, heeft het college van B & W in zijn vergadering van 5 maart l.l. besloten te kiezen
voor de namen Ko Suurhoff en Joop den Uyl. In zijn vergadering van april wordt het voorstel in de raad
behandeld.
In de vergadering van de commissie voor Algemene en Economische Zaken voorafgaand aan de
raadsvergadering van 11 februari is het amendement-Westenberg aan de orde geweest, waarbij ons
voorstel door Laurens Priester is verdedigd. In de raad is het amendement met 23 stemmen tegen 5
aangenomen. De voorzitter merkt op dat hij vindt dat met de vaststelling van de betreffende namen de
vindbaarheid er niet op vooruitgegaan is.
Een bandopname van het betreffende raadsdebat wordt afgeluisterd, waarna enige discussie ontstaat
over hoe we als commissie met de raad moeten omgaan ter vermijding van dit soort incidenten. Zo
zouden we, bij wijksgewijze naamgeving, in het vervolg twee groslijsten kunnen aanbieden waaruit de
raad een keuze kan maken. Overigens is het nog niet duidelijk of in het duale stelsel de
straatnaamgeving bij de raad blijft of dat het de verantwoordelijkheid van het college wordt.
Ben Abbink merkt op dat de stratenloop in Sveaborg wordt gewijzigd, waardoor het noodzakelijk is de
naamgeving aan te passen door middel van een raadsvoorstel. Hij zal hierover contact opnemen met de
projectleider van Sveaparken de heer Peppelaar.
6. Land van Belofte
Dit punt wordt opnieuw afgevoerd naar de pro-memorielijst.

7. Mgr. Nolensplein
Het nieuw ontstane plein na de sloop van de Sint Janskerk dient van een naam te worden voorzien.
Hoewel oorspronkelijk in overweging wordt genomen het Mgr. Nolensplein te noemen, wordt
uiteindelijk besloten het Lieftinckplein te noemen, naar de minister van financiën die de naoorlogse
geldsanering heeft georganiseerd (1902-1989).
8. Pro-memorielijst.
Deze blijft ongewijzigd.
9. Wat verder ter tafel komt
Voor de Laan van Spieringshoek is een voorbereidingsbesluit genomen, voor het overige is het hele plan
nog zeer prematuur.
Als volgende vergaderdatum wordt 19 september afgesproken om 14.00 uur.
De vergadering wordt om 15.00 uur gesloten.
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