
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 
17 december 2009 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Rihilda Keizer, Dick Gelderblom, Herman Kriek, Ser Louis, Joop van Opstal, Hans van 
der Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). 
 
In verband met agendapunt 7 zijn voorts aanwezig Johan Deijl en Ton Dijkshoorn van de afdeling Staf. 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: Ine Berg en Laurens Priester 
 
1. Opening en mededelingen. 
Om 14.05 opent, in verband met de afwezigheid van de voorzitter de secretaris de vergadering en heet 
de aanwezigen welkom. Behalve de voorzitter is ook mevrouw Berg verhinderd. Aan de 
commissieleden wordt Het Nieuwe Straatnamenboek van W. Rook overhandigd. 
 
2. Ingekomen stukken. 
Ingekomen zijn de gebruikelijke mutaties van de woningcartotheek. Deze worden voor kennisgeving 
aangenomen. Voorts wordt nog gewezen op een artikel in de NRC van 12 oktober l.l. over de 
verandering van de arabische straatnamen in Israel en in de Palestijnse gebieden. 
 
3. Vaststelling notulen 8 oktober 2009. 
Naar aanleiding van punt 9 meldt Leon Verzijden dat het straatnaambordje voor Kruithuis inmiddels 
is aangebracht. De notulen worden vervolgens ongewijzigd vastgesteld onder dankzegging aan de 
secretaris. 
 
4. Overleg portefeuillehouder. 
Op 2 december l.l. zijn in het overleg met de portefeuillehouder aan de orde gekomen: het budget 
voor straatnaambordjes, de Olifantsteeg, de Trambrug, Schieveste, de naamgeving openbare ruimte, 
de benoeming van nieuwe commissieleden, de vaststelling van buurtnamen en het Laantje van Rip. 
Wat er over de straatnaambordjes is afgesproken is nog niet bij de secretaris bekend, de overige zaken 
komen onder de respectieve agendapunten aan de orde. 
 
5. Uitgebrachte adviezen. 
Onze adviezen met betrekking tot de benoeming van nieuwe commissieleden en de naamgeving van 
de openbare ruimte zijn in de collegevergadering van 15 december l.l. conform vastgesteld. Nog niet 
vastgesteld zijn de adviezen met betrekking tot de Trambrug en de Olifantsteeg.  
 
6. Schieveste. 
In tegenstelling tot wat op de vorige vergadering gemeld is, zijn er niet voor twee pleintjes namen 
nodig, maar voor slechts één. Het andere pleintje is namelijk het schoolplein van de daar te bouwen 
school en is dus geen openbaar gebied. Het plein, waar een rotonde komt, zou dan Noorderplein 
kunnen heten,  naar de vroegere Noorderstraat die hier in de buurt lag. Ser Louis vraagt zich af of dit 
geen verwarring geeft omdat men het plein in Schiedam-noord (zoals op de ANWB-routeborden 
staat) zou zoeken. Ook is het de vraag of de meldkamer van de politie deze naam niet zal verwarren 
met het Noordplein in Rotterdam. Dick Gelderblom verwacht dat echter niet. Met de naam 
Noorderplein gaat de vergadering akkoord. Wel is het de vraag hoe precies de nieuwe straat 
Schieveste loopt. Zoals het er op de tekening uitziet, lijkt het er op dat deze straat wordt onderbroken 
door het schoolplein. Onduidelijk is of en hoe deze straat doorloopt en hoe die aansluit op het 
aangrenzende gedeelte van Rotterdam. We zullen hierover nadere informatie afwachten. 
 
7. Naamgeving buurtnamen. 
Johan Deijl licht dit agendapunt toe: het CBS werkt met namen van Schiedamse wijken, die in het 
verleden dus moeten zijn geformaliseerd door het gemeentebestuur. Vanaf de Volkstelling 1920 wordt 
er al met deze wijknamen gewerkt. Daarnaast werkt het CBS met buurtcodes die bestaan uit een 



nummer. Omdat veel statistische gegevens op buurtniveau worden gepresenteerd en een buurtnummer 
de willekeurige Schiedammer maar ook het ambtelijk apparaat niets zegt, is het gebruik van 
buurtnamen gewenst. Hoewel Onderzoek en Statistiek al wel buurtnamen gebruikt, zijn deze echter 
nooit geformaliseerd. Het  verzoek is daarom aan de commissie buurtnamen te doen vaststellen. 
Gezien de complexiteit van dit onderwerp, wordt besloten een subcommissie in het leven te roepen 
om deze buurtnamen te bedenken. Daarna zal dit punt terugkomen in de vergadering van de 
commissie. Aan de subcommissie zullen behalve Johan Deijl vertegenwoordigers van het 
Gemeentearchief en de Historische Vereniging deelnemen. 
 
8. Laantje van Rip. 
In vervolg op het in de vorige vergadering besprokene, is de loop van dit pad nagegaan. De secretaris 
heeft een foto aan de commissieleden gestuurd. Hoewel er geen bebouwing staat is vernoeming van 
het laantje geen beletsel vanuit het oogpunt van het postcodegebruik. Zoals gezegd, bereikte boer Rip 
via dit laantje, dat liep over het land van boer In ’t Veld, zijn land dat grensde aan de Vlaarding. 
Aangezien het dus een historische naam betreft, gaat de vergadering met deze vernoeming akkoord.  
Het betreft overigens boer Arie Rip (1873-1939). De secretaris zal een adviesnota maken. 
 
9. Pro-memorielijst. 
Rihilda Keizer laat een plan zien voor de nieuwe ziekenhuislokatie, dat consequentues heeft voor het 
stratenplan. Naar het zich laat aanzien komen er twee straten bij, terwijl de Juliana van Stolbergstraat 
wordt ingekort. Aangezien het een nog een voorlopig plan is, blijft dit punt op de lijst staan. 
De vraag is of het Bachplein niet kan worden afgevoerd omdat de plannen zouden zijn afgeblazen. De 
secretaris zal dit nagaan. 
Toegevoegd kan worden het punt: Brug over de Poldervaart. 
 
10. Volgende vergaderdatum. 
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 21 januari afgesproken om 14.00 uur. 
 
10A. Toegevoegd punt: Spoorstraat. 
Bij de nieuwbouw aan de Spoorstraat ontstaat een pleintje waar appartementen aan worden 
geadresseerd. De vraag is of dit een aparte naam moet hebben. Een andere mogelijkheid is het pleintje 
Spoorstraat te noemen en het te nummeren met even nummering. De oneven nummering is namelijk 
aan de andere zijde van de straat. Tot dit laatste wordt besloten, zodat geen nieuwe naam vereist is.  
 
11. Afscheid Joop van Opstal. 
De secretaris memoreert de bijdrage van Joop van Opstal, die bijna drie jaar deel heeft uitgemaakt van 
de commissie. Zijn deskundigheid gold vooral het postcodegebruik. Namens de commissie zegt hij 
hem hiervoor dank en overhandigt hem een goede fles met inhoud, benevens de nieuwe landelijke 
Archiefagenda. 
Joop van Opstal zegt hiervoor dank en vertelt nog het een en ander over de praktijk van het 
postcodegebruik. 
 
12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 
Herman Kriek merkt op dat er niet voldoende budget is voor de straatnaamborden, zeker wanneer ook 
verklaringen van de namen worden vermeld. Nieuwe borden zijn nodig voor de distillateursbuurt, het 
Kruithuis en het Timjanveld. De voorzitter heeft dit punt met de portefeuillehouder opgenomen. 
De secretaris merkt op dat op Google Maps de naam Blokweg voorkomt, terwijl deze nooit officieel is 
vastgesteld. Hij vraagt zich af hoe dat kan. Kennelijk kunnen particulieren hier ook namen aan 
toevoegen. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de secretaris om 15.45 uur de vergadering. 
 
 
 
de voorzitter,          de secretaris, 


