Notulen van de vergadering van de commissie van advies inzake naamgeving openbare ruimte,
gehouden op donderdag 11 oktober 2007 in het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Joop van Opstal, Paul
Persoon en Jef Jansen (secretaris).
Als toehoorder is aanwezig mevrouw Y. Pijnacker
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken.
Om 14.05 opent de voorzitter Laurens Priester de vergadering en heet in het bijzonder mevrouw
Pijnacker welkom. Zij bezoekt als burger de vergadering met het verzoek een straat te noemen naar
Adam Pijnacker, de zeventiende-eeuwse Schiedamse schilder van Italianiserende landschappen. Zij
noemt hierbij als mogelijkheid het pleintje vóór het beursgebouw, dat thans de naam Poëzieplein heeft.
Allereerst zegt de voorzitter dat wij als commissie alleen een adviserende bevoegdheid hebben en dat de
uiteindelijke naamgeving door het college van burgemeester en wethouders geschiedt. Wat het
Poëzieplein betreft zegt hij dat deze naam niet officieel is, dat het pleintje formeel bij de Lange Haven
hoort en dat, in verband met financiële en andere consequenties, het er niet in zit dat dit stuk van de
Lange Haven hernoemd zal worden. Desondanks vinden wij het een sympathiek voorstel. Door de
andere commissieleden worden een aantal mogelijkheden genoemd, onder andere het Westmolenkwartier, de schilderswijk, de Houthaven en het ziekenhuisterrein. Aangezien er echter geen uitbreiding
in deze gebieden wordt voorzien dan wel er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt dit in
portefeuille gehouden,. Wel wordt besloten de naam Adam Pijnacker aan de pro-memorielijst toe te
voegen. Mevrouw Pijnacker wordt door de voorzitter dank gezegd voor haar inbreng.
Meegedeeld wordt dat het project Houthaven eindelijk gerealiseerd gaat worden door een overeenkomst
van de gemeente met de BAM, zodat ook de straatnamen Klaas Heeringa, Hendrik Roelants en
Ferdinand Bordewijk zullen worden gebruikt.
Ook wordt de mededeling gedaan dat bij vonnis van de rechtbank het gedeelte van de Cornelis Jacopsz
Brouwersstege aan de Damkant als gemeente-eigendom is aangemerkt. Dit betekent dat hier een
straatnaambordje dient te worden aangebracht. Ben Abbink zal hiervoor zorgdragen.
Ingekomen zijn de gebruikelijke stukken van de woningcartotheek.
2. Vaststelling notulen 21 juni 2007.
Naar aanleiding van de onder punt 12 genoemde projectontwikkelaar, stelt Dick Gelderblom de vraag of
wij de naamgeving van wijken door projectontwikkelaars niet vóór kunnen zijn. Volgens de nieuwe
verordening op de naamgeving kan dit formeel wel, hoewel de projectontwikkelaars de eerste zijn die
van de plannen op de hoogte zijn.
Naar aanleiding van de onder punt 10 genoemde, deelt Jef Jansen mee dat er van inventarisatie van
vervallen straatnamen door Oranjewoud geen sprake is. Wij dienen zelf de nog niet vastgestelde
straatnamen vast te stellen, waarna een b & w-besluit dient te worden voorbereid.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Overleg portefeuillehouder
heeft niet plaatsgevonden.
4. Uitgebrachte adviezen.
De naam Molendijkpleintje, zoals door ons geadviseerd, is in de B & W-vergadering van 10 juli l.l.
gewijzigd in Molendijkveld. In de vergadering van 24 juli is conform ons advies de naam Timjanveld
vastgesteld.
5. Over het Water.
Alvorens de namen voor het gebied kunnen worden vastgesteld, dienen we de goedkeuring te hebben
van het Zadkinecollege in verband met de adressering van de school aan de (voormalige) Willem

Pastoorsstraat.. De namen voor het westelijk gedeelte van dit plan kunnen nu al worden vastgesteld. In
verband met het vaststellen van nieuwe postcodes, is het raadzaam eerst de oude namen in te trekken. De
secretaris zal een desbetreffende adviesnota maken..
6. Pad in het verlengde van de Sporthalstraat.
Van de zijde van de politie als van de aan dit pad gevestigde scoutingvereniging en de soft- en
handbalvereniging, is het verzoek gekomen het pad een naam te geven. De belangrijkste redenen zijn
onvindbaarheid, moeilijke bereikbaarheid, verkeerde postbezorging etc. Door de Scoutingvereniging
wordt het voorstel gedaan het pad naar Baden Powell te noemen. Desondanks vindt de commissie een
relatie met de geschiedenis van Kethel, waar Bijdorp bijhoorde, gewenster. Daarom wordt, op voorstel
van de voorzitter, besloten B & W te adviseren het pad naar de laatste burgemeester van Kethel te
noemen. Aldus wordt het: Burgemeester Van der Lippad.
7. Herziening van de verordeningen.
Het instellingsbesluit voor de commissie is in de B & W-vergadering van 3 juli l.l. vastgesteld, terwijl de
Verordening op het benoemen van open bare ruimte etc. is vastgesteld in de raadsvergadering van 27
september, met gelijktijdige intrekking van de verordening voor de commissie straatnaamgeving.
8. Herbenoeming leden commissie.
Ingevolge het nieuwe instellingsbesluit dienen de leden van de commissie opnieuw benoemd te worden.
Van onze portefeuillehouder is echter nog niets vernomen over de nieuw te benoemen
vertegenwoordiger van de politie. We zullen haar dit dus nogmaals vragen. Paul Persoon deelt mee dat
hij per 1 december a.s. de gemeente gaat verlaten, zodat ook in zijn plaats een nieuw commissielid dient
te worden benoemd.
9. Vervallen straatnamen.
Zoals in de vorige vergadering is afgesproken, heeft de secretaris een onderzoek gedaan naar vervallen
maar nog niet officieel ingetrokken straatnamen. Het blijkt dat alleen de naam Blauwe Steeg tot deze
categorie behoort. Aangezien de steeg echter nog bestaat, hoewel deel uitmakend van particulier terrein,
wordt besloten dit zo te laten.
10. Pro-memorielijst.
Aan de lijst wordt toegevoegd de naam Adam Pijnacker.
11. Volgende vergaderdatum.
Als volgende vergaderdatum wordt 13 december om 14.00 uur afgesproken.
12. Wat verder ter tafel komt.
Laurens Priester zegt onze portefeuillehouder, naar aanleiding van de kwestie Molendijkveld, een
beleidsstuk te hebben toegezegd met betrekking tot de straatnaamgeving in het algemeen. Wij zullen ons
hierover buigen. Overigens is (straat)naamgeving een autonome bestuursbevoegdheid van de gemeente.
Ben Abbink zal met de bewoners van het zgn. Unieplein contact opnemen over de verwijdering van
het straatnaambordje.
De vergadering wordt om 15.15 uur gesloten.
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