Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 18
december 2003 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Gerard Mulder, Paul
Persoon, Aart de Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris) en voorts als onze bijzondere gasten
wethouder Marius Heijenk en René Zonnevelt manager van TPG Schiedam.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
wethouder Heijenk en voorts René Zonnevelt, die in voorkomende gevallen plaatsvervanger zal zijn
van Gerard Mulder.
Ingekomen zijn:
– een tweetal brieven met bijlagen betreffende nieuw uitgegeven of gewijzigde adresseringen. Deze
worden voor kennisgeving aangenomen.
2. Vaststelling notulen 18 september l.l.
Na wijziging van enkele typefoutjes, worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
3. Overleg portefeuillehouder
Op 8 december hebben Laurens en Jef een gesprek gehad met wethouder Heijenk over ons voorstel voor
naamgeving in het gebied rond de Houthaven, hetgeen door het college, in zijn vergadering van 11
november l.l., is overgenomen. Eerder is met de wethouder overleg geweest over het voorstel voor
naamgeving van de Cornelis Brouwerssteeg.
4. Uitgebrachte adviezen
Het voorstel voor de vernoeming van de Cornelis Brouwerssteeg is door het college niet overgenomen,
met de argumentatie dat de steeg formeel nooit onttrokken is geweest aan de openbare ruimte en dat
daarom de oorspronkelijke naam Cornelis Jacopsz. Brouwersstege nog steeds van kracht is (volgens de
zestiende-eeuwse spelling). Deze naam is echter nooit officieel door de raad vastgesteld. Het college
heeft evenwel besloten de oorspronkelijke naam te handhaven, zonder een voorstel hierover aan de raad
voor te leggen.
Met het voorstel voor naamgeving voor de nieuwe straten rond de Houthaven is het college akkoord
gegaan, de gemeenteraad echter niet. In zijn vergadering van 15 december is het voorstel op initiatief van
de fractie van Gemeentebelangen aangehouden, teneinde een nieuw voorstel te formuleren. Gedacht
wordt hierbij aan namen van Schiedamse sportlieden, terwijl de PvdA-fractie met het voorstel kwam
vroegere burgemeesters te vernoemen. In de raadsvergadering van januari [deze vergadering is later
verdaagd naar februari, in welke vergadering het voostel is aangehouden] zal hierover duidelijkheid
worden verschaft.
5. Slachthuisbuurt
Zoals in de vorige vergadering afgesproken, dienen wij een nieuw thema te bedenken voor deze buurt,
waaraan de straatnamen kunnen worden ontleend. Enkele mogelijkheden worden genoemd, namelijk
oud wapentuig (aansluitend op het door de projectontwikkelaar bedachte thema), molentypes,
burgemeesters, tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen Schiedamse
politiemensen en Schiedamse sportlieden. Met name naar de laatste suggestie, die wordt onderschreven
door wethouder Heijenk, gaat de voorkeur uit. Of deze echter bruikbaar is hangt af van de vraag of er al
dan niet sportlieden in de omgeving van de Houthaven worden vernoemd. Besloten wordt van de
genoemde vijf thema’s groslijsten te maken en hierop in de volgende vergadering terug te komen.
6. Verlengde Vlaardingerdijk
In het verlengde van de Vlaardingerdijk, dwars op de Burgemeester Van Haarenlaan en grenzend aan de
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begraafplaats Beukenhof, is een naamloze straat waar zich enige tijd geleden een verkrachting afspeelde.
Naar aanleiding hiervan zijn wij benaderd door de politie met de vraag of er een naam aan deze straat is
verbonden. Dit bleek dus niet het geval, zodat de noodzaak bestaat alsnog een naam toe te kennen. Na
enige discussie wordt besloten naamgeving voor deze straat aan te houden, tot dat duidelijk is welk
thema voor de Slachthuisbuurt, waar deze straat aan grenst, is gekozen.
7. Nieuwbouw achter Lange Nieuwstraat
Achter de bebouwing aan de Lange Nieuwstraat, direct grenzend aan Rustenburg, is de nieuwbouw
voorzien van 27 woningen direct aan de Nieuwe Haven. Aangezien, wat de adressering betreft,
aansluiting bij Rustenburg niet mogelijk is, dient het complex van een nieuwe straatnaam te worden
voorzien. De voorstellen zijn voor vernoeming van (Nicolaas) Elias, de bouwer van de buitenplaats
Rustenburg en van het kruithuis, dat op deze plek stond vóór de bouw van Rustenburg. Gekozen wordt
voor de benaming Kruithuis.
8. Steeg Korte Haven / Vlaardingerdijk
Een aan de Korte Haven gelegen steeg die uitkomt op de Vlaardingerstraat, is tot op heden naamloos
gebleven. Aangezien deze steeg in oude onroerendgoedadministratie meestal werd aangeduid met Steeg
(a/d) Korte Haven, wordt er voor gekozen de steeg Korte Havensteeg te noemen.
9. Nieuwbouw aan de Laan van Bol’Es
Op het terrein begrensd door de Laan van Bol’Es, de Diepenbrockstraat en de Valeriusstraat is de
nieuwbouw voorzien van een aantal appartementen, waarbij, gezien de onzekerheid over de nummering
en de aansluiting hierbij met de verdere nieuwbouw aan de Laan van Bol’Es, mogelijk een nieuwe
straatnaam is vereist voor het aansluitende pleintje. Wanneer echter wordt uitgegaan van het maximum
aantal uit te geven adressen, kan hierbij met de nummering rekening worden gehouden, zodat nieuwe
naamgeving niet nodig is. Paul Persoon zal Ben Abbink hierover inlichten.
9A. Nieuwbouw Obrechtstraat / Valeriusstraat
In het verlengde van Obrechtstraat, op de hoek van de Valeriusstraat is de nieuwbouw voorzien van een
veertiental woningen. Aangezien, wat de nummering betreft, aansluiting op de Obrechtstraat niet
mogelijk is, dient dit stuk van een nieuwe naam te worden voorzien. Nagegaan zal worden welke namen
op de oorspronkelijke groslijst voor deze wijk niet gebruikt zijn.
10. Pro-memorielijst
Aangezien het voorstel Land van Belofte / Sebastiaanshof kan worden ingediend, kan het van de lijst
worden afgevoerd. Eveneens worden afgevoerd de Slachthuisbuurt en de Goereesestraat.
11. Volgende vergaderdatum
Als volgende datum wordt donderdag 18 maart om 14.00 uur afgesproken.
12. Wat verder ter tafel komt
Door de projectleider van Sveaparken J. Peppelaar is gevraagd de op 10 september l.l. vermoorde
Zweedse minister Anna Lindh te vernoemen. Aangezien het deelgebied Borg reeds is opgeleverd, in het
gebied Dal landschapstypen worden vernoemd en de ontsluitingswegen systematisch naar Zweedse
steden zijn vernoemd, kan aan dit verzoek niet worden voldaan.
De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.

de voorzitter,

de secretaris,
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