Notulen van de vergadering van de adviescommissie voor straatnamen, gehouden op donderdag 17 juni
2004 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Paul Persoon, Aart de
Voogd van der Straaten en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig is Gerard Mulder resp. René Sonnevelt.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededeling
wordt gedaan van het bezoek van ex-wethouder Reijnhout en projectleider J. Peppelaar aan de
voorzitter in mei, die nogmaals het verzoek deden in Sveaparken Anna Lindh te vernoemen. Met
verwijzing naar het standpunt van de commissie, zoals in de vorige vergadering geformuleerd, is dit
afgewezen.
Ingekomen zijn een tweetal brieven betreffende nieuwe of gewijzigde adresseringen. Deze worden
door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
2. Vaststelling notulen.
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 18 maart l.l. worden ongewijzigd vastgesteld,
onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 4 wordt de mededeling gedaan dat, aangezien het budget hiervoor nu reeds is
uitgeput, er dit jaar geen straatnaambordjes kunnen worden aangebracht. Wellicht zouden wij als
commissie bij B & W er op aandringen alsnog budget vrij te maken voor de bordjes. Wat dit punt
overigens betreft wordt er op gewezen dat het straatnaambordje spreekt van Boerhaavelaan, terwijl het
oorspronkelijke besluit van 1927 het heeft over Boerhave. Geïnformeerd zal worden bij Jacobien
Mutsaers van ABZ of hierover een nieuw raadsbesluit nodig is, of dat we dit stilzwijgend kunnen
verbeteren.
3. Overleg portefeuillehouder.
Hoewel de afgelopen week een nieuwe wethouder is benoemd als opvolger van wethouder Heijenk,
blijft de straatnaamgeving voorlopig in de portefeuille van burgemeester Scheeres.
4. Uitgebrachte adviezen.
De adviezen voor Kruithuis, Korte Havensteeg en omgeving Houthaven zijn in de raadsvergadering
van april conform ons advies vastgesteld. Hoewel verwacht werd dat Gemeentebelangen een
amendement zou indienen voor de vernoeming van Schiedamse sportlieden, is dit, gezien de
tumultueuze politieke situatie, niet gebeurd. Ons voorstel is zonder nadere beraadslagingen
aangenomen. Dit biedt ons de gelegenheid de namen van sportlieden te reserveren in de voormalige
Slachthuisbuurt.
Wat het Land van Belofte betreft, is het wachten op het juridisch advies van BMO, waarna het
voorstel kan worden ingediend. Wel zijn inmiddels de zakelijke adressen op dit stuk van de Lange
Kerkstraat op de hoogte gebracht van de komende naamswijziging.
5. Slachthuisbuurt.
Nu er geen sportlieden in de omgeving Houthaven zijn vernoemd, staat het ons vrij deze namen te
gebruiken voor de voormalige Slachthuisbuurt. Het blijkt echter dat er niet voldoende namen
beschikbaar zijn en dat een van de belangrijkste Schiedamse sportlieden, namelijk Jan van Schijndel,
niet voor vernoeming in aanmerking komt aangezien hij nog in leven is. Enkele andere ideeën
passeren de revue, namelijk sportverenigingen, sporten, landelijk bekende sporters, distillateurs en
toch molentypes. Besloten wordt de distillateurs (Loopuyt, Rijnbende, Daniël Visser etc.) te reserveren
voor andere stadsvernieuwingsgebieden en dit thema op de p.m.-lijst te plaatsen. Het oorspronkelijke
voorstel voor molentypes naar functie blijft derhalve gehandhaafd. Laurens, Ben en Jef zullen een
voorstel maken dat in de volgende vergadering aan de orde komt.

6. Laan van Spieringshoek.
Er is in dit gebied een bouwplan in ontwikkeling voor 200 woningen, dat hedenavond in de
betreffende raadscommissie aan de orde komt. Uitgangspunt van vakwethouder De Swart is dat eind
van dit jaar wordt begonnen met bouwen. Er komt in dit plan een aparte ontsluitingsweg vanaf de
Burgemeester Van Haarenlaan. Aangezien we nog niet over een tekening van dit gebied beschikken,
wachten we de verdere ontwikkelingen af.
7. Pro-memorielijst.
De voormalige kartonnagefabriek aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan wordt met het plan
Utopia getransformeerd in een wooncomplex van 134 woningen. Dit punt zal worden geagendeerd op
de volgende vergadering.
Ook op de volgende vergadering zal een tekening worden voorgelegd van de Gerbrandy - en
Mansholtstraat.
Het plan voor de Cornelis Dopperstraat is voorlopig ingetrokken en de mogelijkheid bestaat dat de
naam Valeriusstraat voor dit stuk gehandhaafd kan blijven. Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat,
blijft de naam op de p.m.-lijst staan.
8. Volgende vergaderdatum.
Afgesproken wordt 16 september om 14.00 uur.
9. Wat verder ter tafel komt.
Ben vraagt of er al meer duidelijkheid is over de plaats van onze commissie in het duale stelsel. Dit
blijkt niet het geval.
Ook na het ontstaan van de nieuwe afdeling REO blijft Paul deel uitmaken van de commissie.
De vergadering wordt om 15.00 uur gesloten.

de voorzitter,

de secretaris,

