Notulen van de vergadering van de adviescommissie inzake straatnaamgeving, gehouden op donderdag
30 november 2006 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Paul Persoon, en Jef Jansen
(secretaris). Als gast is aanwezig de nieuwe portefeuillehouder burgemeester W. Verver-Aartsen
1-2. Opening, introductie burgemeester Verver.
Om circa 11.10 opent Laurens Priester de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder
onze nieuwe portefeuillehouder burgemeester Verver. Eenieder van de leden stelt zich aan de
burgemeester voor. Burgemeester Verver zegt het onderwerp straatnaamgeving van belang te vinden
Immers, het gaat niet alleen maar om het plakken van een naam, maar straatnaamgeving is ook
verbonden met emotie en met creativiteit. Gewezen wordt op het belang van eenduidigheid bij de
straatnaambordjes. Ter sprake komt het verschil tussen blauwe en rode straatnaambordjes. Ben Abbink
legt uit dat de rode bordjes bedoeld zijn als tijdelijk.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek.
De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Vaststelling notulen 29 maart l.l.
Naar aanleiding van agendapunt 9 merkt Dick Gelderblom op dat de bordjes aan de Jozef Oreliosingel
nog niet zijn vervangen. Ook vraagt hij of er al met het politiedistrict Waterweg-Noord contact is
opgenomen in verband met zijn vervanging in de commissie. Dit is nog niet gebeurd, in afwachting
van de herziening van de verordening voor de commissie. De burgemeester zegt toe met de
districtschef contact op te nemen over dit punt.
De voorzitter merkt, naar aanleiding van de punten 6 en 7 op dat beide verzoekers schriftelijk op de
hoogte zijn gesteld van onze afwijzende beslissing. Overigens ligt de bouw van de huizen aan het
plaatsje aan de Nieuwstraat voorlopig stil, in verband met funderingsproblemen.
5. Overleg met de portefeuillehouder.
Op 28 september l.l. hebben de voorzitter en de secretaris een gesprek gehad met onze nieuwe
portefeuillehouder, waarbij onder meer de navolgende punten aan de orde kwamen: intrekking Gerrit
van der Dussenstraat (te behandelen onder agendapunt 7), Parkweg-noord (te behandelen onder
agendapunt 8), Boxhornstraat (te behandelen onder agendapunt 9), de nieuwe verordening en het
instellingsbesluit (te behandelen onder agendapunt 10), de vervanging van aftredende commissieleden
(te behandelen onder agendapunt 11) en de vernoeming van verzetstrijders, dit laatste naar aanleiding
van de kwestie Jan Campert. De burgemeester benadrukt nog eens de zorgvuldigheid die hierbij in
acht moet worden genomen. In dit verband wordt de Geuzenbuurt genoemd.
6. Uigebrachte adviezen.
In de collegevergadering van 11 juli l.l. is, overeenkomstig ons advies, de naam Vlietlandplein
vastgesteld.
7. Intrekking Gerrit van der Dussenstraat.
De voorzitter doet enkele mededelingen over de achtergronden van deze naamgeving en over de even
subiete intrekking van de naam. De naam werd vastgesteld op verzoek van een van de hier gevestigde
bedrijven, terwijl achteraf bleek dat het hier geen openbaar gebied betreft. Afgesproken wordt dat we
hier in het vervolg zorgvuldiger mee zullen omgaan en ons eerst zullen vergewissen of het openbare
ruimte betreft.
8. Omgeving Parkweg.
Aan de bestaande suggesties voor naamgeving wordt door Ben Abbink het thema striphelden
toegevoegd. Dick Gelderblom wijst op de door de projectontwikkelaar voor de deelgebieden bedachte
benamingen, namelijk Wintertuin, Mews, Watertoren en Kadewoningen. De vraag is of wij hierop met
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de naamgeving kunnen aansluiten. Ook wordt de suggestie voor molenbenamingen genoemd. Aan de
ene zijde van de Parkweg zouden molens naar functie, aan de andere zijde naar type kunnen worden
genoemd. Na enige discussie wordt, in aansluiting op de benaming Over het water, gekozen voor het
thema water. De secretaris zal op de volgende vergadering een groslijst met waternamen voorleggen.
9. Boxhornstraat.
Besloten wordt het college te adviseren de nieuw aangelegde straat parallel aan de Van Berckenrodestraat te noemen Boxhornstraat, naar de auteur van de beschrijving van Holland uit 1632 getiteld,
Theatrum sive Hollandiae comitatis et urbium. De hierbij behorende plattegrond van Schiedam is van
de hand van Van Berckenrode.
De burgemeester verlaat hierna de vergadering.
10. Herziening verordening voor de naamgeving en instellingsbesluit voor de commissie..
De invoering van het duale stelsel, ingevolge waarvan de naamgeving door de raad aan het college is
overgedragen, vereist een nieuwe verordening voor de naamgeving en nummering en een nieuw
instellingsbesluit voor de commissie. De concepten voor beide verordeningen worden besproken. In de
Verordening Naamgeving wordt in artikel 2 lid 1 het woord woonplaats vervangen door naam. In
artikel 3 lid 1 van de verordening voor de commissie wordt gelezen: Hierin zijn tenminste
vertegenwoordigd de gemeentearchivaris, de beheerder van het gemeentelijk adressenbestand,
vertegenwoordigers van gemeentelijke afdelingen belast met ruimtelijke en economische ontwikkeling
en het bouw- en woningtoezicht, een vertegenwoordiger van de binnen de gemeente opererende
hulpdiensten, een vertegenwoordiger van een binnen de gemeente opererende postbezorgingsdienst.
Op de eerstkomende vergadering zullen ook de memories van toelichting worden besproken.
11. Aftreden van de leden De Voogd, Gelderblom en Mulder.
Aan de heer De Voogd zal een door B & W ondertekende bedankbrief worden gestuurd. Aan TNTpost zal gevraagd worden of zij nog prijs stellen op een vertegenwoordiger in de commissie. Zo dat
niet het geval is, zal Schiepost benaderd worden. Overigens wordt besloten dat Dick Gelderblom op
persoonlijke titel lid van de commissie blijft. De burgemeester zal met de districtschef van de politie
contact opnemen over diens vervanging.
12. Pro-memorielijst.
Van de lijst wordt geschrapt de Zijstraat van de Gustoweg (Boxhornstraat).
13. Volgende vergaderdatum.
Als volgende vergaderdatum wordt 29 maart a.s. vastgesteld om 11.00 uur.
14. Rondvraag en sluiting.
Dick Gelderblom merkt op dat de naam Simon Rijnbendestraat in zijn routeplanner wordt afgekort tot
S. Rijnbendestraat.
De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

de voorzitter,

de secretaris,

2

