Notulen van de vergadering van de adviescommissie inzake straatnaamgeving, gehouden op donderdag
29 maart 2007 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Paul Persoon, Joop van
Opstal en Jef Jansen (secretaris).
1. Opening.
Om 11.07 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder ons
nieuwe lid Joop van Opstal, afgevaardigde van TNT-Post en aldaar postcodebeheerder van Area
Zuidwest. Dit gebied bestaat uit west-Brabant, Zeeland en een gedeelte van Zuid-Holland. Hij doet het
postcodebeheer al 25 jaar en vertelt iets over het systeem: vroeger moest hij alle straatnamen uit het
hoofd leren, daarna kwam de postcode, de computer etc. De overige leden van de commissie stellen zich
aan hem voor en vertellen iets over hun achtergrond.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek.
Gewezen wordt op een artikel in het Algemeen Dagblad over het postuum eerbetoon aan een
wijkbewoner in De Velden. De bewonersvereniging heeft voor hem, illegaal, een straatnaambordje
Molendijkpleintje gemaakt en aangebracht aan de zijgevel van diens woning. De vraag is hoe wij als
commissie hiermee dienen om te gaan. Besloten wordt, alvorens tot actie over te gaan, dit met de
portefeuillehouder op te nemen.
Ook wordt gewezen op een bericht over de officiële vaststelling van namen in Vlaardingen van straten
waarmee dat niet eerder is gebeurd. Ook Schiedam kent, met name historische, straatnamen die nooit
officieel door enige instantie zijn vastgesteld. De vraag is of dat, evenals in Vlaardingen, alsnog moet
gebeuren. De secretaris zal dit opnemen met Johan Deijl van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning.
3. Vaststelling notulen 30 november 2006
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van punt 4 wordt opgemerkt dat nog geen bericht is ontvangen van de burgemeester
over de benoeming van een afgevaardigde van het politiedistrict Waterweg-Noord. Ook wordt, op een
vraag van Dick Gelderblom, meegedeeld dat de bordjes Jozef Oreliosingel nog niet zijn vervangen.
4. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen
In de collegevergadering van 16 januari l.l. is, overeenkomstig ons advies, de naam Boxhornstraat
vastgesteld.
6. Omgeving Parkweg / “Over het Water”
Na ampele discussie worden uit de voor dit gebied gemaakte groslijsten de navolgende namen
gekozen: Aan het Water, Achter het Water, Boven het Water, In het Water, Op het Water, Voor ’t
Water en Over het Water.
Voor het langs het water gelegen fietspad wordt de naam Langs het Water gekozen. Ben Abbink zal
voor het gebied een kaartje maken met de nieuwe namen, waarna overleg hierover met de
portefeuillehouder zal volgen.
7. Herziening verordening en instellingsbesluit
De memories van toelichting voor de Verordening voor de Naamgeving en het Instellingsbesluit voor
de Commissie worden besproken en vervolgens vastgesteld. De volgende stap is de stukken juridisch
te laten doorlichten door Jacomien Mutsaers van de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning,
waarna ze officieel kunnen worden vastgesteld door respectievelijk de raad en het college van B & W.

8. Aftreden en vervanging commissieleden
Het nieuwe commissielid Joop van Opstal zal nog een officieel benoemingsbesluit van het college van
B & W ontvangen. Met de portefeuillehouder volgt nog overleg over de vervanging van Dick
Gelderblom.
9. Pro-memorielijst
De thans nog bestaande namen voor het in aanbouw zijnde gedeelte van Over het Water kunnen
tegelijkertijd met de vaststelling van de nieuwe namen worden ingetrokken.
Van de lijst kan worden afgevoerd de naam Cornelis Dopperstraat.
10. Vaststelling volgende vergaderdatum
Als volgende vergaderdatum wordt afgesproken donderdag 21 juni om 11.00 uur.
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
12. Sluiting
De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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