Notulen van de vergadering van de adviescommissie inzake straatnaamgeving, gehouden op donderdag
29 maart 2006 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Paul Persoon, en Jef Jansen
(secretaris).
Afwezig zijn: Gerard Mulder en Aart de Voogd van der Straaten.
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om circa 14.00 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Meegedeeld
wordt dat de raad akkoord is gegaan met het delegatiebesluit waarbij ondermeer de straatnaamgeving
aan het college komt. De hieraan aangepaste verordeningen voor de commissie en die voor de
straatnaamgeving dienen nog door de raad te worden vastgesteld. In de eerstvolgende vergadering
zullen hiervoor concepten worden voorgelegd. Voorts wordt de mededeling gedaan dat Aart de Voogd
te kennen heeft gegeven zijn functie als lid van de commissie te willen neerleggen. Hierop zullen wij
in de rondvraag terugkomen.
Ingekomen zijn:
– de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek;
– een brief van het Hoogheemraadschap Delfland over de herziening van de poldernamen van
herpolderde gebieden.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Voorts wordt nog gewezen op een artikel van Kor Kegel in het Rotterdams Dagblad van 13 januari l.l.
over het inconsequente gebruik van voornamen bij de straatnaamgeving.
2. Vaststelling notulen 28 april 2005.
Onder punt 2 wordt de naam Jacobine Mutsaers vervangen door Jacomine Mutsaers.
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de
secretaris.
Naar aanleiding van de notulen wordt het volgende opgemerkt:
– over het onder punt 1 vermelde met betrekking tot de problematiek van de subnummering, merkt
Ben Abbink op dat hij contact heeft opgenomen met TPG-Post. Bij nader inzien bleek dit
probleem geen probleem te zijn;
– de onder punt 2 vermelde bewoners aan het Land van Belofte zijn inmiddels door Ben Abbink
schriftelijk op de hoogte gesteld;
– het onder punt 8 vermelde probleem is in die zin opgelost, dat uitgegaan is van de regel dat, daar
waar de brievenbussen zitten, ook de huisnummering dient te worden aangebracht;
– de onder punt 12 vermelde vergadering is niet doorgegaan in verband met het gebrek aan
agendapunten.
3. Overleg portefeuillehouder.
Het laatste overleg met burgemeester Scheeres heeft op 9 mei 2005 plaatsgevonden. De navolgende
punten zijn toen aan de orde gekomen:
– verzocht werd het Heenvlietseplein te hernoemen in Pieter Sandersplein en om laatstgenoemde
naam in te trekken in het gebied Houthaven en te vervangen door die van Ferdinand Bordewijk;
– opgemerkt werd dat het voorstel voor molentypes in de Slachthuisbuurt het in de raad niet zou
halen. Verzocht werd daarom om namen van (Schiedamse) sportlieden en om een alternatief
voorstel met distillateursnamen. Uiteindelijk is voor dit laatste voorstel gekozen;
– afgesproken is dat aan de pm-lijst wordt toegevoegd Stationsplein-Schieveste.
Het eerstvolgende overleg vindt plaats op 9 mei aanstaande.
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4. Gerrit van der Dussenstraat.
Gezien de enorme haast die daarbij vereist was is buiten de commissie om de naamloze straat ten
noorden van de Wiltonhaven in de collegevergadering van 20 december 2005 vernoemd naar de
Schiedamse vice-admiraal en vroedschap Gerrit van der Dussen (1636-1711).
5 Omgeving Parkweg-Noord.
In het gebied Parkweg-noord, tussen de A.R. Falckstraat in het westen en de Willem Pastoorsstraat in
het oosten, is er een plan voor stadsvernieuwing waarbij 700 woningen zullen worden gesloopt en er
500 nieuwe voor terugkomen. Dit gebied, waarvan het bestemmingsplan thans in behandeling is bij de
provincie, wordt omgeven door water en is daarmee fysiek afgescheiden van de rest van de omgeving.
De vraag is daarom of de oude namen hier dienen te worden hergebruikt of dat we met geheel nieuwe
namen dienen te komen. Gezien de afzonderlijke ligging, wordt gekozen voor de laatste optie. Er zijn
ongeveer tien straatnamen nodig. Door de projectontwikkelaar wordt het plan aangeduid met de naam
Over het Water. Hierbij aansluitend zouden wij als thema waternamen (zeeën, oceanen, rivieren,
vissen etc.) kunnen kiezen. Bij nader inzien blijkt dit te weinig mogelijkheden te bieden. Ook andere
suggesties zoals kleurennamen etc., worden niet geschikt geacht. Besloten wordt daarom na te denken
aan een thema waaraan vervolgens de namen op de groslijst kunnen worden ontleend. In de volgende
vergadering zal hierop worden teruggekomen.
6. Hofje van Bartels?
Boven de panden Hoogstraat 156-158 worden, in het kader van Wonen boven winkels vier zelfstandige
woningen gebouwd, die hun ingang hebben aan een plaatsje bereikbaar via de Nieuwstraat. Mede
namens de bewoners is door de architect het verzoek gedaan dit plaatsje een eigen straatnaam te geven
omdat men subnummering met letters niet wenselijk vindt. Het blijkt dat hier in de negentiende eeuw
een rijtje huisjes stond die eigendom waren van ene Pieter Anthonie Bartels. In die tijd was het
gebruikelijk dit soort hofjes naar de eigenaar te noemen, zodat de naam Hofje van Bartels een optie is.
Na ampele discussie wordt, met name gezien de problematiek van de vindbaarheid, maar ook vanwege
het feit dat het niet een hofjesvorm heeft, deze optie verworpen en wordt er toch toe overgegaan te
nummeren met 19a tot 19e. De secretaris zal dit schriftelijk aan de architect mededelen.
7. Plein achter Basisschool De Singel.
Van het PvdA-raadslid Patricia Liebregts is het verzoek gekomen de binnenplaats naast en achter de
school aan de Buys Ballotsingel een eigen naam te geven. Het argument is dat het ontbreken van een
naam ten koste gaat van de veiligheid, aangezien hulpdiensten het vaak niet weten te vinden. Volgens
Dick Gelderblom geldt dit argument niet. Bij de politie is niets over het niet kunnen vinden bekend,
terwijl in voorkomende gevallen het noemen van het adres van de school voldoende is. Bovendien is
het geen openbaar terrein, hoewel sommige bewoners via hun tuin er een uitgang op hebben gemaakt.
Het verzoek wordt derhalve afgewezen. De secretaris zal dit aan mevrouw Liebregts schriftelijk
mededelen.
8. Pro-memorielijst.
Aan de lijst worden de navolgende punten toegevoegd:
– Stationsplein-Schieveste;
– Oude ziekenhuisterrein;
– Zijstraat Gustoweg (Plieger)
9. Wat verder ter tafel komt.
Dick Gelderblom vraagt naar de nieuwbouwplannen aan de noordzijde van de Laan van Bol’Es. Ben
Abbink zal voor een tekening van dit plan zorgen.
Medio 2008 zal er een nieuw straatnamenboek verschijnen, te schrijven door de historicus Henk
Slechte. Dit wordt een coproductie van het Gemeentearchief en het Fonds Historische Publicaties.
Over de vraag hoe we van ons commissielid Aart de Voogd afscheid zullen nemen zullen we
nadenken. Overigens meldt Dick Gelderblom dat hij per 1 september met functioneel leeftijdsontslag
gaat, zodat ook zijn zetel vacant komt. Met de regiopolitie Rijnmond zal tegen die tijd contact
opgenomen worden voor een vervanger.
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In de eerstvolgende vergadering zullen de concepten voor de verordeningen voor de commissie en
voor de straatnaamgeving besproken worden.
Door de projectleider van de nieuwbouw van het Vlietlandziekenhuis is het voorstel gedaan onder het
personeel van het ziekenhuis een prijsvraag uit te schrijven voor de naamgeving van het aanliggende
plein. Geantwoord is dat, hoewel door de commissie in maart 2004 het voorstel is gedaan dit plein
Vlietlandplein te noemen, de naam nog niet officieel is vastgesteld. Andere suggesties zijn daarom ook
welkom. Wel is gewezen op de bestaande uitgangspunten voor naamgeving. Gezien de voortgang van
de bouw zal aan de projectleider worden verzocht binnen een half jaar met de uitslag te komen.
Dick Gelderblom wijst er op dat op het straatnaambordje van de Jozef Oreliosingel foutief J.
Oreliosingel staat. Dit zal worden hersteld.
Als volgende vergaderdatum wordt woensdag 1 juni a.s. afgesproken om 14.00 uur.
De vergadering wordt om 16.00 uur gesloten.

de voorzitter,

de secretaris,
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