Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 18
maart 2004 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, René Sonnevelt, Aart de
Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris) en Selwyn van der Kleijn als vervanger van Paul
Persoon.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
Selwyn van der Kleijn, die als vervanger van Paul Persoon aanwezig is. Aan de agenda worden de
volgende punten toegevoegd: omgeving Goeman Borgesiusstraat en Anna Lindh.
Ingekomen zijn een tweetal brieven met bijlagen betreffende nieuwe, gewijzigde of ingetrokken
adresseringen. Deze worden voor kennisgeving aangenomen.
2. Vaststelling notulen 18 december 2003.
Na wijziging van de naam René Zonnevelt in René Sonnevelt, worden de notulen vastgesteld, onder
dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 12 wordt opgemerkt dat het deelgebied Sveaborg nog niet in zijn geheel is
opgeleverd.
3. Overleg portefeuillehouder.
Na het aftreden van wethouder Marius Heijenk in februari is de portefeuille straatnaamgeving weer
teruggegaan naar burgemeester Scheeres. Met hem is verschillende malen telefonisch overleg geweest
over de straatnaamgeving Houthaven. Door hem is, na een voorstel van Gemeentebelangen voor de
vernoeming van drie Schiedamse voetballers, een compromisvoorstel gemaakt, waarbij twee van de
voetballers worden vernoemd, maar waarbij de naam van Pieter Sanders gehandhaafd blijft.
4. Uitgebrachte adviezen.
Houthaven
Ook in de raadsvergadering van 1 maart is, als gevolg van de coalitieproblemen, nog geen besluit
hierover genomen.
Land van Belofte
Alvorens dit advies bij het college in te dienen, dient er eerst nog een juridisch advies te worden
geformuleerd, in verband met het recht op schadevergoeding voor bewoners van de Lange Kerkstraat.
Aan Jan van der Meulen, hoofd van de afdeling BMO, is gevraagd dit advies te maken. Aan Raymond
Vredebregt van dezelfde afdeling zal worden gevraagd de bewoners te benaderen, teneinde schadeclaims zo veel mogelijk te voorkomen.
Korte Havensteeg
Dit advies is door het college overgenomen en zal naar verwachting in de komende raadsvergadering
worden vastgesteld.
Kruithuis
Ook dit advies komt in de komende raadsvergadering aan de orde. Naar aanleiding van dit punt vraagt
Dick of de benaming Koningswerf voor dit terrein heeft gegolden. Dit blijkt niet het geval, aangezien
dat terrein een stuk noordelijker ligt. Over de herkomst van de naam, die niet officieel is, is overigens
niets bekend.
5. Slachthuisbuurt / Verlengde Vlaardingerdijk.
Aangezien het ernaar uitziet dat sportlieden niet voor vernoeming in aanmerking komen, omdat die
namen hoogstwaarschijnlijk door de raad zullen worden gereserveerd voor de omgeving van de
Houthaven, dient een ander thema te worden gekozen. Behalve de eerder genoemde thema’s is er de
suggestie van Paul voor het vernoemen van daktypes (zadeldak etc.). Na enige gedachtewisseling

wordt gekozen voor het thema molentypes naar functie. Laurens, Ben en Jef maken een uitgewerkt
voorstel voor de volgende vergadering.
6. Nieuwbouw Obrechtstraat.
Uit de groslijst van Nederlandse componisten wordt na enige discussie de naam van Cornelis Dopper
gekozen voor de nieuwe straat die hier ontstaat. [Gezien latere ontwikkelingen wordt het punt
voorlopig pro-memorie gehouden].
7. Plein bij het Vlietlandziekenhuis.
Voor het plein dat ontstaat bij de hoofdingang van het thans in aanbouw zijnde Vlietlandziekenhuis,
wordt de naam Vlietlandplein gekozen.
7A. Omgeving Goeman Borgesiuslaan.
In het nieuwbouwplan op het terrein begrensd door de Burgemeester Van Haarenlaan en de Dr.
Wibautstraat, ontstaan twee nieuwe straten. Gezien het thema van deze wijk, dient gekozen te worden
voor Nederlandse staatslieden. Na enige discussie wordt voor de namen van Gerbrandy en Mansholt
gekozen. Ben zal op de volgende vergadering een met deze namen ingetekende kaart voorleggen.
7B. Anna Lindh.
Door oud-wethouder Reijnhout is nogmaals het verzoek gedaan in het deelgebied Sveaborg of Sveadal
Anna Lindh te vernoemen. Aangezien dit in de vorige vergadering reeds is afgewezen en er geen
nieuwe argumenten pro zijn genoemd, persisteert de vergadering bij deze afwijzing.
8. Pro-memorielijst.
Voor het Bachplein is een stedenbouwkundig plan van eisen ingediend. Dit is echter nog te prematuur
om van de lijst te schrappen.
Aan de lijst kan worden toegevoegd: Utopia/Cartonnagefabriek, al is er voor dit plan nog geen
financiële onderbouwing.
9. Wat verder ter tafel komt.
Na het samengaan van de afdelingen GEO en ROVV in de nieuwe afdeling Ruimtelijke en
Economische Ontwikkeling (REO), zou formeel Wim Sanders, hoofd van de nieuwe afdeling, de
plaats van Paul Persoon moeten innemen. De vraag is echter of dat ook zo is. Laurens zal dit met Wim
Sanders opnemen.
Als volgende vergadering wordt donderdag 17 juni om 14.00 uur afgesproken.
De vergadering wordt om 15.30 uur gesloten.
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