Notulen van de vergadering van de commissie naamgeving openbare ruimte, gehouden op donderdag 9
juli 2009 in de vergaderzaal van het gemeentearchief.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Rihilda Keizer, Ben Abbink, Dick Gelderblom, Ser Louis, Joop van Opstal, Hans van der
Sloot en Jef Jansen (secretaris).
Laurens Priester (voorzitter) komt later ter vergadering.
Voorts is als gast aanwezig de heer Hans Over de Vest van het BAG-projekt in verband met een
toegevoegd agendapunt, namelijk de officiële naamgeving van op- en afritten.
1. Opening.
Om 14.05 uur opent de secretaris de vergadering en heet de commissieleden welkom. Aangezien de
commissie in deze nieuwe samenstelling hedenmiddag voor het eerst volledig bijeen is, stellen de leden
zich aan elkaar voor.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Deze worden voor kennisgeving
aangenomen.
Om 14.25 uur betreedt de voorzitter Laurens Priester de vergadering.
Voorts is ingekomen een brief van de heer Engelsman uit Vries met het verzoek een straat in
Schiedam naar zijn vader, oud-wethouder van Schiedam H.B. Engelsman te noemen. Na omvraag
blijkt dat de commissie unaniem tegen dit voorstel is, aangezien het enkele feit dat iemand raadslid of
wethouder is geweest onvoldoende reden wordt gevonden een straat naar hem te vernoemen.
Bovendien heeft genoemde als Kamerlid of als Gedeputeerde geen bijzondere verdiensten voor de
gemeente Schiedam gehad. De secretaris zal dit aan de heer Engelsman antwoorden.
2A. Toegevoegd agendapunt: naamgeving op- en afritten.
De heer Hans Over de Vest licht dit agendapunt namens de BAG-projectgroep toe: in het kader van
het voortschrijdend inzicht bij het ministerie van VROM, is stellig aangeraden ook de naamgeving van
de op- en afritten van de rijkswegen te formaliseren. Ook is het argument dat ook hulpdiensten met de
BAG gaan werken en er behoefte aan hebben dat deze namen vastliggen. Het verzoek van de
projectgroep is nu deze namen alsnog te formaliseren door middel van een B & W-besluit.
Aangezien er echter geen brondocumenten van zijn en het bovendien geen gemeentelijke objecten
betreft, is destijds besloten ze van de lijst af te halen. De heer Dick Gelderblom weerlegt het argument
dat formalisering nodig is voor de hulpdiensten. De op- en afritten zijn namelijk herkenbaar door een
nummering, waarmee de meldkamer van de politie prima uit de voeten kan.
De voorzitter stelt dat we het college van B&W niet kunnen vragen iets vast te stellen over iets waar
de gemeente geen zeggenschap over heeft. De op- en afritten vallen namelijk onder het beheer van
Rijkswaterstaat.
Aan het verzoek van de projectgroep kunnen we dus geen gevolg geven. De heer Hans Over de Vest
zal dit terugkoppelen naar de projectleider. Een mogelijkheid is nog de op- en afritten als “nietauthentiek” in het BAG op te nemen.
De voorzitter dankt de heer Hans Over de Vest, die daarna de vergadering verlaat, voor zijn inbreng.
3. Vaststelling notulen 19 maart ll.
De heer Dick Gelderblom vraagt naar de voortgang van het onder punt 6 genoemde. Dit komt aan de
orde onder punt 4.
De heer Ser Louis vraagt of wij nog iets doen met het Rotterdamse voorbeeld genoemd onder punt 2.
Volgens de heer Ben Abbink is het budget voor straatnamenbordjes daarvoor niet toereikend. De enige
mogelijkheid is om de politiek te benaderen hier meer geld voor uit te trekken. De voorzitter zal dit
met de portefeuillehouder opnemen.
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De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
4. Overleg portefeuillehouder.
Met de portefeuillehouder is op 26 mei ll. de correctie van de namen Doeleplein en Gruttersteeg
besproken. Besproken zullen nog worden de namen Olifantsteeg en Trambrug.
5. Uitgebrachte adviezen.
Onze advies betreffende het Doeleplein en de Gruttersteeg zijn in de collegevergadering van 2 juli ll.
vastgesteld.
6. Schieveste.
De voorzitter geeft aan dat hij op 16 juli a.s. deelneemt aan een projectgroepje voor de straatnaamgeving van Schieveste. De overwegingen van de commissie zal hij hierin meenemen. Uit de
voorlopige tekening blijkt dat er drie namen nodig zijn. Deze tekening gaat er echter abusievelijk van
uit dat de Parallelweg qua naamgeving niet wordt doorgetrokken. Deze naam is echter nooit
ingetrokken, dus de gehele weg blijft gewoon Parallelweg heten. Uitgaande van deze wetenschap zijn
er dus nog maar twee namen nodig en, als het tussenstraatje aansluit op de nieuwe weg langs het
spoor, zelfs maar één. Deze tussenstraat kan dan de naam aannemen van de nieuwe weg. Besloten
wordt bijgevolg te adviseren de nieuwe weg en de daarop aansluitende tussenstraat Schieveste te
noemen.
7. Pro-memorielijst.
Van de lijst kan worden geschrapt het punt Schieveste. Aangezien, zoals in de vergadering van 16
oktober 2008 medegedeeld, het stratenpatroon na de sloop van de kartonnagefabriek ongewijzigd
blijft, kan ook dit punt van de lijst worden verwijderd.
8. Afscheid van ons commissielid Ben Abbink.
De voorzitter deelt mee dat ons commissielid Ben Abbink ons gaat verlaten in verband met zijn
benoeming tot coördinator toezicht en handhaving bij de afdeling Veiligheid. Daar zal hij zich
bezighouden met onder meer interventieteams, opsporing van hennepkwekerijen, drugsoverlast,

illegale kamerverhuur en overbewoning. De voorzitter zal zich hem vooral herinneren om zijn
frequente uitspraak daar hebben we geen tekeningen van. Hij zegt Ben Abbink dank voor zijn
vele werk in de afgelopen negen jaar, met name voor het maken van situatietekeningen van
nieuw aangelegde straten. Ter bekrachtiging van zijn woorden overhandigt hij hem een goede
fles Châteauneuf-du-Pape.
De heer Ben Abbink zegt hiervoor dank. Hoewel hij de commissie een leuke club vindt, is
zijn nieuwe werk helaas niet te combineren met het commissielidmaatschap. De vraag is
echter wie hem zal opvolgen. Hoewel hij een overdrachtsdocument heeft gemaakt, is er tot op
heden geen enkele actie genomen. Het probleem is dat wij zonder tekeningen niet kunnen
vergaderen. De Heer Joop van Opstal geeft aan dat er ook bij TNT een probleem ontstaat.
Zonder tekeningen namelijk kunnen er geen postcodes worden uitgegeven, met alle gevolgen
van dien. De vraag is hoe we dit kunnen oplossen. Na enige discussie wordt besloten dat de
voorzitter hierover contact op zal nemen met C. Henkelman, hoofd van de afdeling
Vergunningen en Handhaving, dit omdat de woningkartotheek deel zal uitmaken van de
BAG, in de toekomst een onderdeel van deze afdeling.
9. Volgende vergaderdata.
Zoals al eerder is vastgesteld, wordt de volgende vergadering gehouden op 8 oktober a.s.
10. Rondvraag.
De heer Joop van Opstal geeft aan dat hij na veertig jaar zijn werkgever zal verlaten, waarmee
ook een einde komt aan zijn commissielidmaatschap. Op de eerstkomende vergadering zal hij
echter zijn opvolger Peter Tomset introduceren.
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Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.30 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,
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