Notulen van de vergadering van de commissie van advies inzake naamgeving openbare ruimte,
gehouden op donderdag 16 oktober 2008 in de fractiekamer van de PvdA aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Ben Abbink, Dick Gelderblom, Roelof Geijteman (ter
vervanging van Rihilda Keizer), Ser Louis, Joop van Opstal, Hans van der Sloot en Jef Jansen
(secretaris). In verband met agendapunt 4 zijn tevens aanwezig Johan Deijl van de afdeling Staf en Hans
Over de Vest van de afdeling I&A/DIV.
Als toehoorder is aanwezig mevrouw Y. Pijnacker
1. Opening, introductie van de leden van de commissie in de nieuwe samenstelling.
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de commissieleden en de gasten welkom.
Vandaag vergadert de commissie voor het eerst in de nieuwe samenstelling op grond van het in 2007
vastgestelde Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Openbare Ruimte. Daarom geeft de voorzitter de
leden en de gasten de gelegenheid zich voor te stellen.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Deze worden voor kennisgeving
aangenomen.
Mevrouw Pijnacker constateert dat historische informatie over straten vaak ontbreekt en stelt de vraag
wie er verantwoordelijk is voor het aanbrengen van desbetreffende tekstpanelen. Dit blijkt de ANWB
te zijn.
3. Vaststelling notulen 11 oktober 2007.
Naar aanleiding van het vermelde onder punt 1, stelt de heer Dick Gelderblom de vraag of het
straatnaambordje voor de Cornelis Jacobss Brouwerssteeg al is aangebracht. De heer Ben Abbink
antwoordt dat het bordje nog in bestelling is.
Voorts stelt hij naar aanleiding van punt 2 een vraag over niet vastgestelde straatnamen. Dit zal
worden behandeld onder punt 4.
Naar aanleiding van punt 8 stelt de heer Dick Gelderblom de vraag of er al een vertegenwoordiger van
de politie bekend is. Dit blijkt niet het geval.
De notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
4. BAG-project.
De heren Johan Deijl en Hans Over de Vest zetten het een en ander uiteen over het project
Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), een landelijk project waar de gemeente Schiedam
per 1 juli 2009 bij moet zijn aangesloten. In het kader van dit project dienen een aantal zaken te worden
vastgelegd. Zo dienen bestaande straatnamen die nooit formeel zijn vastgesteld alsnog in een nieuw
besluit te worden genoemd. Van straten waarvan het besluit niet is terug te vinden, dient een
formalisatiebesluit te worden genomen. Daarnaast dienen de straatnamen te voldoen aan de zgn. BOCOnorm, waarbij de namen, volgens bestaande inkortingsregels, worden ingekort als ze uit meer dan 24
posities bestaan. Van de bestaande straten is de BOCO-naam reeds vastgelegd. Van nieuwe straatnamen
dienen wij in als commissie in de toekomst tevens de BOCO-naam vast te stellen.
Voorts dient er een woonplaatsbesluit te worden genomen, waarbij de naam van de woonplaats
Schiedam officieel wordt vastgelegd. Tenslotte dient er ook een huisnummerbesluit te worden genomen
in de vorm van een formaliseringsbesluit waarbij de bestaande nummering wordt vastgelegd. De
secretaris zal zorgdragen voor de adviesnota’s aan B & W voor de niet vastgestelde straatnamen en voor
het woonplaatsbesluit. Na ontvangst van de gegevens over de huisnummering zal de secretaris een
huisnummerbesluit voorbereiden.
5. Overleg portefeuillehouder.
Dit agendapunt komt terug onder de punten 6 en 7.
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6. Uitgebrachte adviezen.
In de collegevergaderingen van resp. 27 november 2007 en 22 april 2008 zijn de adviezen met
betrekking tot het Burgemeester Van der Lippad en het Anna Lindhpad overgenomen, het Burgemeester
van der Lippad overigens tot groot genoegen van de familie Van der Lip, die speciaal in Kethel op
bezoek is geweest om het straatnaambord in ogenschouw te nemen.
7. Over het Water.
Ons advies met betrekking tot Over het Water is door het college verworpen. Vooral wethouder Haan
had bezwaren tegen het voorstel, in de eerste plaats omdat hij niet de projectontwikkelaar ter wille wilde
zijn door deze naamgeving. Voorts had hij bezwaren tegen het verdwijnen van de oude straatnamen.
Voor het westelijk gedeelte zijn de namen Van Maanen en Van Oldenbarnevelt daarom opnieuw
gebruikt. Het oostelijk gedeelte is nog in ontwikkeling, zodat nog niet bekend is hoeveel straatnamen
daar nodig zijn. Met betrekking tot dit wijkgedeelte wachten wij verdere ontwikkelingen af. De heer Ben
Abbink zegt door Rijkswaterstaat te zijn benaderd met de vraag waar de straten, genoemd in ons
afgewezen voorstel, gelegen zijn. De straatnamen worden namelijk reeds genoemd in het systeem van
TOMTOM. Het blijkt dat TNT abusievelijk is uitgegaan van de in de adviesnota genoemde namen, als
waren deze reeds vastgesteld. TOMTOM heeft hierbij gebruik gemaakt van het abonnement dat zij bij
TNT hebben.
8. Steeg aan de Noordvest.
Naast Noordvest 77 ligt een steeg die toegang geeft tot een garage. Gezien de incidenten die hier soms
plaatsvinden, is door de politie verzocht de steeg een naam te geven. Het is echter nog niet duidelijk of
de steeg tot het openbaar terrein behoort. Zo dit het geval is, dan is het voorstel de steeg Olifantsteeg te
noemen, aangezien ongeveer op deze hoogte het pad lag dat toegang gaf tot de distilleerderij Olifant van
J.J. Melchers. De heer Ben Abbink zal nagaan of de steeg inderdaad openbaar gebied is. Het verzoek is
op het straatnaambordje ook een verklaring van de naam te geven. Gezien het beperkte budget voor
straatnaambordjes is de vraag of dit mogelijk is. De voorzitter zal dit met de portefeuillehouder
opnemen.
9. Steeg naast de Havenkerk.
In de plannen voor een hotel aan de Lange Haven en de Hoogstraat, wordt rekening gehouden met een
terras achter het Jenevermuseum, dat bereikbaar wordt via de steeg naast de Havenkerk. Dit zou
betekenen dat de nu nog afgesloten steeg tot de openbare ruimte gaat behoren, zodat naamgeving vereist
is. Een voorstel is Locomotiefsteeg, naar het jenevermerk van P. Melchers, dat in het huidige
Jenevermuseum werd vervaardigd. Aangezien de plannen nog prematuur zijn, wordt besloten de verdere
ontwikkeling af te wachten.
10. Pro-memorielijst.
Volgens de heer Roelof Geijteman blijft het stratenpatroon na de sloop van de voormalige
cartonnagefabriek ongewijzigd. Dit zou betekenen dat dit punt van de lijst kan worden afgevoerd.
Wat het voormalig ziekenhuisterrein betreft, komen er in het plan Groene geen nieuwe straten bij. Het is
echter de vraag hoe definitief dit plan is. Wij wachten een tekening van de nieuwe bebouwing af.
Volgens de heer Ben Abbink is er wat betreft het gebied omgeving Houthaven niets veranderd. De
verkoop van de woningen is begonnen.
11. Volgende vergaderdatum.
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 19 maart 2009 afgesproken om 14.00 uur.
12. Wat verder ter tafel komt.
De heer Ben Abbink vertrekt mogelijk als commissielid in verband met zijn eventuele benoeming als
coördinator van het interventieteam.
De heer Hans van der Sloot stelt een vraag over het zgn Gat van Bolmers. Over de toekomstige
bebouwing is echter nog niets bekend, ook niet of er hoe dan ook een steeg komt. De naam Gat van
Bolmers had de voorkeur van de vorige portefeuillehouder, hoewel de toenmalige straatnamencommissie
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de naam Kruisherengang voorstelde. Ook stelt Hans van der Sloot een vraag over de status van een
aantal stegen aan de Broersvest. Betreffen deze openbaar gebied of gaat het om particulier terrein?. De
heer Hans van der Sloot zal dit in overleg met de heer Ben Abbink nagaan.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.20 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,
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