
Notulen van de vergadering van de commissie van advies inzake naamgeving openbare ruimte, 
gehouden op donderdag 19 maart 2009 in de fractiekamer van de SP aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________

Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom,  Ser Louis, Hans van der Sloot en Jef 
Jansen (secretaris).

Afwezig met kennisgeving zijn: Ben Abbink, Rihilda Keizer, Joop van Opstal.

1. Opening.
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de commissieleden welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Deze worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
Voorts wordt gewezen op een persbericht over Rotterdamse straatnaamborden die zullen worden 
voorzien van een historische verklaring.

3. Vaststelling notulen 16 oktober 2008.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.

4. Overleg portefeuillehouder.
Dit punt wordt behandeld bij de desbetreffende agendapunten.

5. Uitgebrachte adviezen.
Door het college zijn vastgesteld onze adviezen betreffende de Van Oldenbarneveltstraat en de Van 
Maanenstraat (30 september 2008), het Woonplaatsbesluit (2 december 2008), niet vastgestelde 
straatnamen (3 februari 2009) en de Falckstraat (3 februari 2009).

6. Trambrug over de Schie.
Voor de nieuw aangelegde trambrug over de Schie, die onlangs in beheer is overgedragen aan de 
gemeente, zijn door de procesmanager een aantal namen voorgesteld, te weten Horvathbrug, 
Overschiesebrug, Burgemeester Scheeresbrug, Schiebrug en OV-brug. Een andere suggestie is de brug 
Vürtheimbrug te noemen, naar de eerste Schiedamse tramexploitant. Algemeen wordt dit, gezien de 
onbelangrijkheid van de brug, te weinig eer voor Vürtheim gevonden. Dick Gelderblom doet daarom 
het voorstel de brug gewoon Trambrug te noemen. Na enige discussie gaat de vergadering hiermede 
akkoord. De voorzitter zal dit met de portefeuillehouder opnemen.

7. Schieveste.
Hoewel dit punt is geagendeerd op verzoek van de projectleiding, is er bij nader inzien nog geen 
voorstel. Overigens is het nieuwe kantoorpand van de DCMR geadresseerd aan de Parallelweg 1. Dit 
is mogelijk omdat deze straatnaam nooit officieel is ingetrokken. We zullen op dit punt terugkomen.

8. Boerhaavelaan.
Aangezien in het oorspronkelijk straatnamenbesluit van 1927 de naam Boerhaave met één a is 
geschreven, is, in het kader van het BAG-project, bij collegebesluit van 10 maart l.l. de officiële 
spelling vastgelegd met dubbel-a. Hiermee wordt voorkomen dat toelating tot het BAG wordt 
bemoeilijkt.

9. Over het Water deelgebied II.
Er zijn nog geen ontwikkelingen over dit project te melden.

10. Pro-memorielijst.
Afgevoerd kan worden: Vervallen straatnamen;
Toegevoegd kan worden: Locomotiefsteeg;



Over het voormalig ziekenhuisterrein is nog niets bekend.
Dick Gelderblom vraagt naar de juiste spelling van Kruisherengang en stelt voorts een vraag over de 
toegankelijkheid van de Cornelis Jacobsz Brouwerssteeg. Deze steeg werd overigens ooit door de 
Zakkendragers gebruikt om van de Dam naar de Schie te komen.

11. Volgende vergaderdata.
Als volgende vergaderdata worden afgesproken de donderdagen 9 juli en 8 oktober, beide malen om 
14.00 uur. Plaats: de vergaderzaal van het Gemeentearchief.

12 Rondvraag.
Dick Gelderblom vraagt naar de ontwikkelingen in Groenoord, waar de flats aan het Louis 
Zimmermannplein zullen worden gesloopt. De nieuwe flats zullen Beatle-namen krijgen. Er zijn 
echter nog geen tekeningen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.00 uur de vergadering.

de voorzitter, de secretaris,


