
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 
8 oktober 2009 in de fractiekamer van de SP aan het Stadserf. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek, 
Ser Louis, Joop van Opstal, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). 
 
Afwezig met kennisgeving is: Hans van der Sloot. 
 
 1-2. Opening en mededelingen, introductie van de nieuwe commissieleden. 
Om 14.05 uur opent de secretaris de vergadering en heet de commissieleden welkom, in het bijzonder de 
nieuwe leden. Ine Berg is in het vervolg aanwezig namens het BAG resp. de woningcartotheek. In de 
plaats van Ben Abbink zijn aangewezen Herman Kriek en Leon Verzijden. Zij vervangen elkaar in de 
commissievergadering bij afwezigheid van de ander. Beiden zijn wijktoezichthouder voor de 
verschillende wijken in de gemeente. Zij geven een korte uiteenzetting van hun functie. Gedrieën zullen 
zij als lid resp. plaatsvervangend dan wel toegevoegde lid van de commissie worden benoemd door het 
college van B & W. Gezien de nieuwe samenstelling, stellen de leden zich aan elkaar voor. 
Medegedeeld wordt dat Hans van der Sloot wegens vakantie afwezig is. 
Aan de agenda worden de navolgende punten toegevoegd, namelijk Schieveste, Laantje van Rip en 
Schiedamsedijk. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Deze worden voor kennisgeving 
aangenomen.  
 
4. Vaststelling notulen 9 juli ll. 
Onder punt 10 wordt gelezen Peter Thomsett. Met inachtneming van deze wijziging worden de 
notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 
Naar aanleiding van de notulen worden nog enkele vragen gesteld, die door de voorzitter worden 
beantwoord. 
 
5. Overleg portefeuillehouder. 
Gezien de drukke agenda van de burgemeester, heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden. Dit zal in 
december gebeuren, waarna de besluiten over de Trambrug en de Olifantsteeg kunnen worden 
vastgesteld. Ook zal dan aan de orde komen de nieuwe vaststelling van alle straat- en andere namen in 
de openbare ruimte. Gebleken is namelijk dat de brondocumenten voor de naamgeving te veel 
inconsequenties bevatten. Op verzoek van het BAG zal daarom een nieuw naamgevingsbesluit worden 
genomen, zodat de spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik etc. uniform is. 
 
6. Uitgebrachte adviezen 
Zijn niet aan de orde. 
 
7. Pro-memorielijst. 
Ine Berg meldt de plannen voor een brug in de buurt van de Parkweg nabij de scholengemeenschap 
Schravenlant. Dit punt zal aan de lijst worden toegevoegd. 
Naar aanleiding van dit punt en de vraag in welke wijk dit gelegen is, ontstaat een discussie over de 
vraag of wij projectontwikkelaars tegemoet moeten komen bij het kiezen van straatnamen die 
aansluiten op de door de projectontwikkelaar bedachte naam. Dick Gelderblom is hier een fel 
tegenstander van. Als voorbeelden noemt hij de projecten Over het Water en Tournooiveld. Bij de 
eerste wijk was het overigens het college die er op stond dat de oude straatnamen zouden worden 
hergebruikt. Ook bij de het Tournooiveld hebben wij ons niet laten leiden door de naam van 
projectontwikkelaars. Hier zijn namen van distillateurs gebruikt in de plaats van de namen in de 
voormalige Slachthuisbuurt (met uitzondering van de Veeartsweg). De commissie is het eens met de 
mening van Dick Gelderblom. Ook in de toekomst zullen wij ons dus niet laten leiden door de 
projectontwikkelaars.  
Ook stelt Dick Gelderblom de vraag aan de orde of wijknamen een officiële status hebben. In het 
verleden zijn de wijknamen nooit officieel vastgesteld. De eerste maal dat dat gebeurde was bij de 



wijk Sveaparken, inclusief de deelgebieden in die wijk. Volgens de huidige verordening is onze 
commissie ondermeer bevoegd tot het geven van advies over de verdeling van de gemeente in wijken 
en buurten en over het toekennen van namen aan de openbare ruimte. 
Dick Gelderblom wijst voorts op het historisch moment van straatnaamgeving, aangezien de door ons 
bedachte namen decennia zo niet eeuwen meegaan. 
 
7A. Schieveste. 
Behalve de namen die in de vorige vergadering zijn besproken, namelijk Schieveste en Parallelweg, 
blijken er volgens de stuurgroep Schieveste nog twee namen nodig te zijn en wel voor twee pleintjes 
aan de achterzijde van het Stationsgebouw. De stuurgroep doet het voorstel ze Schievesteplein en 
Schievesteplaats te noemen. Naar aanleiding hiervan ontstaat een gedachtenwisseling over andere 
naamgeving. Ooit heeft hier de Noorderstraat gelegen, waarom het voorstel wordt gedaan het grootste 
pleintje Noorderplein te noemen. Wat het andere pleintje betreft worden de namen Schievesteplein, 
Vesteplein, Achter Het Station en Schieplein genoemd. Aangezien er over de naam geen consensus is, 
wordt besloten dit punt aan te houden tot de volgende vergadering. 
 
7B. Laantje van Rip. 
De Historische Vereniging Schiedam heeft een schriftelijk verzoek gedaan de naam Laantje van Rip 
officieel te verbinden aan een knotwilgenpad uitkomend op de Harreweg. Deze naam heeft betrekking 
op boer Rip, wiens land via dit pad bereikbaar was. Dit grensde aan de noordzijde aan het riviertje De 
Vlaarding. Om de percelen van Rip te bereiken moest men over het land van naastgelegen boeren. 
Aangezien niet zeker is welk pad wordt bedoeld, wordt besloten dit punt aan te houden tot de volgende 
vergadering. 
 
7C. Schiedamse of Vlaardingerdijk? 
Ine Berg stelt de vraag aan de orde aan welke straat een pandje van Rijkswaterstaat moet worden 
geadresseerd, gelegen direct aan de A4 ten zuiden van de Vlaardingse Schiedamsedijk. Het is te 
bereiken via de gemeente Vlaardingen, maar staat nog net op Schiedams grondgebied. Adresseren aan 
de Vlaardingse Schiedamsedijk is niet wenselijk want het betreft Schiedams grondgebied. Ook 
adressering aan de Schiedamse Schiedamsedijk is ongewenst, want die ligt ten noorden van de 
Vlaardingerdijk. Besloten wordt daarom het te adresseren aan de Vlaardingerdijk. 
 
8. Volgende vergaderdatum. 
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 17 december afgesproken om 14.00 uur. Op die 
vergadering zal afscheid worden genomen van Joop van Opstal. 
 
9. Rondvraag. 
Herman Kriek stelt de vraag aan de orde waarom bij sommige straatnamen van personen alleen 
voorletters worden gebruikt, terwijl bij anderen de voornaam voluit is. Dit is in het verleden inderdaad 
inconsequent gebruikt. De brondocumenten zijn echter leidend. 
Leon Verzijden zegt benaderd te zijn door de bewoners van Kruithuis, waar geen straatnaambordje is 
aangebracht. Dit zal alsnog gebeuren. 
Rihilda Keizer stelt de vraag of de omgeving Houthaven al aan de orde is geweest. Dit is inderdaad het 
geval: de betreffende straatnamen zijn in 2004 vastgesteld. 
Ine Berg merkt op dat Dick Schippers van landmeten in het vervolg voor tekeningen zal zorgen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.45 uur de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
de voorzitter,          de secretaris, 
 


