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Notulen van de vergadering van de adviescommissie inzake straatnaamgeving, gehouden op donderdag 
28 april 2005 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). 

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om circa 14.05 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Meegedeeld 
wordt dat bij de afdeling BMO (Bestuurs- en managementondersteuning) een nieuw delegatiebesluit in 
voorbereiding is, waarbij onder andere het onderwerp straatnaamgeving door de raad zou worden 
gedelegeerd aan het college van B & W.  Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat de raad dit aan 
zich wil houden.
Aan de agenda wordt het navolgende punt toegevoegd namelijk Heenvlietseplein.
Ingekomen zijn de gebruikelijke door de woningcartotheek aangebrachte mutaties in het adressen-
bestand.
Gerard Mulder stelt het probleem aan de orde van de subnummering bij huisnummers. Deze nummers 
worden vaak niet of onjuist op de poststukken vermeld en worden niet door de sorteermachines 
herkend. De post gaat daarom linea-recta retour naar de afzender. Het probleem doet zich niet voor bij 
slechts twee subnummers (a en b), maar wel bij hele reeksen (bijvoorbeeld Burgemeester Honnerlage 
Gretelaan 89A-89J). Verzocht wordt in dit soort gevallen eerder contact op te nemen met TPG-Post. 
Ben Abbink zal hierover verder overleg plegen met Gerard Mulder.

2. Vaststelling notulen 17 juni l.l.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 2 van de notulen wordt de vraag gesteld wat de reactie was van Jacobine 
Mutsaers over de Boerhaavelaan. Volgens haar is een nieuw raadsbesluit niet nodig en kunnen we de 
op de bordjes voorkomende naam Boerhaave gewoon zo laten.  
Gevraagd wordt naar aanleiding van punt 4 of ook de niet-zakelijke adressen aan het Land van Belofte 
zijn geïnformeerd. Voor zover ons bekend is dat nog niet het geval.

3. Overleg portefeuillehouder.
Aangezien de naam Pieter Sandersstraat (voorlopig) niet zal worden gebruikt in het plan Houthaven, is 
door de burgemeester het verzoek gedaan de naam te verbinden aan het thans nog geheten 
Heenvlietseplein. De woningen aan dit plein en aan de Heenvlietsestraat zijn alle van de betreffende 
architect. Aangezien de woningen na renovatie door nieuwe bewoners zullen worden betrokken, is van 
deze zijde geen protest tegen hernoeming te verwachten. Het Heenvlietseplein is overigens een 
benaming die eerst in 1982 is toegekend, nadat er problemen waren geconstateerd in verband met de 
vindbaarheid van het aan de Heenvlietsestraat gelegen pleintje. Het enige bezwaar dat wordt 
geconstateerd tegen vernoeming van Sanders op deze plek, is dat er in dit deel van de Gorzen geen 
persoonsnamen voorkomen. Gezien de uitzonderlijke betekenis van Sanders voor de Gorzen wordt 
besloten een advies conform het verzoek bij de raad in te dienen.
De naam Piet Sanders dient tegelijkertijd voor het gebied Houthaven te worden ingetrokken en te 
worden vervangen door een andere naam van een prominente Schiedammer. Volgens Paul Persoon 
overigens zal het project Houthaven uiteindelijk toch wel doorgaan, al is alleen de termijn onzeker.

4. Uitgebrachte adviezen.
Het advies voor het Land van Belofte en het Sebastiaanshof is door de raad in zijn vergadering van 13 
september l.l. zonder beraadslagingen vastgesteld.

5. Slachthuisbuurt.
Zoals in de vorige vergadering besloten, is er een voorstel gemaakt voor dit gebied, waarbij 
molennamen naar functie worden gebruikt. De navolgende namen worden voorgesteld, namelijk: 
Beukmolen, Beukmolenpad, Korenmolen, Snuifmolen, Veeartsweg, Houtzaagmolen, Vlaardingerdijk, 
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Brandersmolen en Papiermolen. De in het voorstel genoemde naam Klopmolenpad wordt veranderd 
in Klopmolen. Het voorstel wordt voor het overige aangenomen en zal bij de raad worden ingediend.

6. Bebouwing achter de Lange Nieuwstraat.
Op het terrein gelegen achter de Lange Nieuwstraat ten noordwesten van het Handelsentrepot is de 
bebouwing voorzien van een aantal woningen, gelegen op het terrein ooit behorend tot de buitenplaats 
Rustenburg. De bouwer van dit buiten was Nicolaas Elias (1690-1752). Aangezien Rustenburg reeds 
vernoemd is, wordt besloten de naam Nicolaas Eliashof  aan de raad voor te stellen.

7. Laan van Spieringshoek.
Een schetsplan van dit gebied komt ter tafel. Wij wachten nadere ontwikkelingen af.

8. Omgeving Goeman Borgesiusstraat / Gerbrandystraat / Dr. Wibautplein.
Aan de nieuw geprojecteerde Gerbrandystraat doet zich het probleem voor dat één van de twee 
kopwoningen geen ingang aan deze straat heeft en derhalve hieraan niet kan worden geadresseerd. De 
vraag is nu of voor dit stukje straat een andere naam moet gelden, bijvoorbeeld Dr. Wibautplein. Een 
andere oplossing is dit huis toch aan de Gerbrandystraat te adresseren en naar de kopwoning te 
verwijzen door middel van een aanwijsbord met een pijl. De meerderheid van de commissie voelt hier 
wel voor. Alleen Ben Abbink zegt tegen laatstgenoemde oplossing te zijn vanwege het principe dat de 
plaats van de brievenbus bepalend is voor de adressering. Aangezien niet duidelijk is hoe het Dr. 
Wibautplein precies loopt, zal dit eerst worden nagegaan en zal hierop in de volgende vergadering 
worden teruggekomen. Overigens dient de naam Gerbrandystraat nog te worden ingediend.

9. Houthaven.
Is reeds behandeld onder punt 3.

10. Stationsplein.
In het gebied tussen de Horvathweg en PKO-laan is de nieuwbouw voorzien van woningen, waarbij 
geadresseerd gaat worden aan de thans nog naamloze afrol die beide straten verbindt. Met het voorstel 
deze straat Spoorstraat te noemen, naar een hier in de buurt gelegen hebbende straat die in de vijftiger 
jaren van de afgelopen eeuw verdwenen is bij de aanleg van de Horvathweg, gaat de commissie 
akkoord. Aangezien de bouwplannen nog prematuur zijn, zal dit punt aan de p.m.-lijst worden 
toegevoegd.

11. Pro-memorielijst.
Hieraan zal de Spoorstraat worden toegevoegd.

12. Wat verder ter tafel komt c.a
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 29 september afgesproken om 14.00 uur.

De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

de voorzitter, de secretaris, 


