Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 18
september 2003 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
_________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Paul Persoon (in de plaats van Margreet
Schotman) Aart de Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris) en voorts als onze bijzondere
gasten raadsgriffier Jan Gordijn en Ilze Tas van de afdeling Wonen.
Afwezig met kennisgeving zijn Dick Gelderblom (m.k.) en Gerard Mulder (z.k.).
1. Opening en mededelingen.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Jan Gordijn die een toelichting komt geven op de nieuwe positie van de commissie en Ilze Tas van de
afdeling Wonen, die het nieuwe plan voor de Slachthuisbuurt zal toelichten.
Om te beginnen wordt het woord gegeven aan Jan Gordijn om de positie van de commissie in het nieuwe
duale stelsel toe te lichten. Het onderwerp straatnaamgeving betreft een autonome bestuursbevoegdheid
van de gemeente, d.w.z. dat er geen voorschriften van hoger hand op dit punt bestaan. Toen in 1999 het
college de raad het voorstel deed dit onderwerp aan het college te delegeren, is de raad daar niet me
akkoord gegaan, omdat men het idee had dat er al te veel aan het college was gedelegeerd. Wanneer de
bevoegdheid in de nieuwe situatie bij de raad blijft, kunnen de commissieleden niet meer door het
college worden benoemd, maar zullen zij door de raad moeten worden benoemd. Een andere
mogelijkheid is dat de raad het alsnog aan het college delegeert. De commissie wordt dan een
adviescommissie van het college. Aangezien men echter niet van geval tot geval over het al dan niet
delegeren van de verschillende onderwerpen wil besluiten, komt er een inventarisatie van onderwerpen
die voor delegatie in aanmerking komen. Deze inventarisatie zal over de afgelopen twee jaren
plaatsvinden. Aanbevolen wordt, ongeacht een eventuele delegatie, om de uitgangspunten voor de
straatnaamgeving en voor het beleid op dit punt op papier te zetten. Deze uitgangspunten zullen
overigens mede worden ontleend aan het in 1992 door de VNG georganiseerde congres over
straatnaamgeving. Van de uitkomst van de inventarisatie en van de eventuele delegatie zullen wij als
commissie uiteraard op de hoogte worden gehouden.
Nadat Jan Gordijn door de voorzitter Laurens Priester is bedank, verlaat hij de vergadering.
Vervolgens wordt het woord gegeven aan Ilze Tas, die een toelichting geeft op de nieuwbouwplannen
voor de Slachthuisbuurt. Aangezien deze buurt een nogal negatief imago heeft, een relatie met het (in
1985) gesloopte Slachthuis niet meer bestaat en, op de Veeartsweg na, alle bestaande straten in deze
buurt verdwijnen, wordt het voorstel gedaan voor deze wijk een nieuw thema te bedenken, waaraan de
straatnamen kunnen worden ontleend. Gedacht wordt hierbij aan de ooit hier in de nabijheid gelegen tol,
aan de Vijfsluizen, aan de Poldervaart, aan de daarin gelegen stoomgemalen Van der Goes en Van der
Schalk, aan de historische benaming Klein Babberspolder of aan de door de projectontwikkelaar
bedachte naam Het Tournooiveld en de daarbij behorende middeleeuwse begrippen. Afgesproken wordt
dat de commissie zich hierover verder zal beraden.
Ilze verlaat, na door de voorzitter te zijn bedankt, de vergadering.
Ingekomen zijn:


het raadsbesluit houdende wijziging van de verordening op de straatnaamgeving (VR 2003-113).
Ben Abbink licht dit besluit toe. Aangezien de aannemer die de renovatiewerkzaamheden in de wijk
Tuindorp uitvoerde de straatnaambordjes had verwijderd, was het voor een ambulance onmogelijk
de plek van bestemming tijdig te vinden. Daarom wordt de verordening in die zin gewijzigd, dat er
toezichthouders op de huisnummering worden aangewezen. Bij nalatigheid met betrekking tot de
huisnummering kan nu in het uiterste geval een dwangsom worden opgelegd. Als toezichthouder is
Ben Abbink benoemd;
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het ontwerp voor de straatnaambordjes voor de deelgebieden Dal en Borg in Sveaparken, zoals
ontworpen door het vormgeversbureau INTAU;
een aantal brieven met bijlagen van de Woningkartotheek betreffende gewijzigde of nieuw
uitgegeven huisnummering;
een brief van het Nederlands Sportmuseum Olympion met een vraag over straatnamen en
monumenten vernoemd naar of gewijd aan figuren uit de sportwereld. Deze zijn in Schiedam niet
aanwezig.

Deze stukken worden door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
2. Vaststelling notulen 20 maart l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van het genoemde onder punt 11 wordt opgemerkt dat de bordjes in de Vlaardingerstraat inmiddels zijn vervangen.
3. Aftreden Margreet Schotman en benoeming van een nieuw lid
Aangezien Margreet Schotman, reeds geruime tijd afwezig wegens zwangerschapsverlof, per 1
november de gemeentelijke dienst gaat verlaten, dient een opvolger te worden benoemd. Omdat het
duidelijk is dat Kees Rijke, waarnemend hoofd ROVV, geen deel aan de commissie zal nemen en het
niet duidelijk is welke positie Paul Persoon na 1 januari a.s., bij de samenvoeging van de afdelingen
ROVV en GEO, zal innemen, wordt besloten hem tot nader order lid van de commissie te laten
blijven. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de definitieve opvolging, zal de officiële benoeming
per B & W-besluit plaatsvinden. Overigens is Margreet bevallen van een dochter.
4. Overleg portefeuillehouder
Laurens en Jef hebben reeds kennis gemaakt met de nieuwe wethouder voor straatnaamgeving
Marius Heijenk. Hij heeft toegezegd ook met de andere commissieleden kennis te komen maken, maar
kon de huidige vergadering helaas niet aanwezig zijn.
5. Uitgebrachte adviezen
zijn er niet.
6. Cornelis Brouwerssteeg
Hoewel er op de vorige vergadering is besloten deze naam in te dienen, is hiermee, op advies van Hein
van der Vlerk van de afdeling Vastgoed, tot nader order gewacht. Reden hiervan is dat de gemeente
met de aanwonende eigenaar nog in onderhandeling was en men niet de indruk wilde laten ontstaan
dat de gemeente voor de muziek uitloopt. Inmiddels heeft wethouder Habermehl met de eigenaar
contact gehad over de eigendomsstatus. De gemeente stelt zich op het standpunt dat de steeg
gemeente-eigendom is, terwijl de aanwonende van menig is dat de rechten zijn verjaard. Met Laurens
heeft betreffende contact gehad over de herkomst van de naam van de steeg. Hem is een afschrift van
de akte uit 1547 toegestuurd waarin deze naam wordt vermeld. Alvorens de naam definitief in te
dienen, zal Laurens hierover contact opnemen met de portefeuillehouder.
7. Omgeving Houthaven
Hoewel er iets aan het ontwerp zal veranderen, heeft dit geen consequentie voor het aantal straten. Na
bestudering van het plan wordt besloten, voor zover dat mogelijk is, aan de oostzijde van de haven de
straten door te trekken en zo dit niet mogelijk is, namen van nog niet vernoemde Zuid-Hollandse
eilanden te gebruiken. Aan de westzijde van de haven zullen verdienstelijke Schiedammers worden
vernoemd, namelijk Klaas Heeringa, Pieter Sanders, Hendrik A.M. Roelants en Herman Paradies. De
naam van laatstgenoemde zal worden gereserveerd voor het pad waar geen woningen aan zijn
geadresseerd. Ben Abbink zal nagaan welke straten zullen worden doorgetrokken, waarna een en
ander met de wethouder zal worden opgenomen.
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8. Slachthuisbuurt
Besloten wordt als huiswerk een nieuw thema voor deze buurt te bedenken en hierop in de volgende
vergadering terug te komen.
9. Dualisering gemeentebestuur
Dit onderwerp is reeds behandeld onder punt 1.
10. P.M.-lijst
Van de lijst worden afgevoerd:
 Elzenhof /Walvisplein: de procedure hiervoor is stopgezet. In plaats hiervan zal aan de lijst
worden toegevoegd de Westmolenstraat;
 Gustoterrein: er komen hier geen woningen;
 Maasdijkcomplex;
 Danzighof / Koerlandhof: het is niet nodig gebleken deze namen toe te voegen bij de nieuwe
bebouwing.
Opgemerkt wordt dat de bebouwing van het toekomstige Land van Belofte opnieuw is uitgesteld,
ditmaal niet om procedurele, maar om financiële redenen. De exploitatie is namelijk niet rond te
krijgen nu er wordt afgezien van koopwoningen.
11. Volgende vergaderdatum
Dit wordt: donderdag 18 december a.s. om 14.00 uur.
12. Rondvraag
Aart de Voogd vraagt waar het Hoge Hekkenplein is gelegen. Het betreft hier een door hoge hekken
ommuurd trapveldje in de Vrouwenbuurt, dat nogal eens aanleiding heeft gegeven voor onrust bij de
omwonenden in verband met de daar aanwezige hangjongeren.
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

de voorzitter,

de secretaris,
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