
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 
21 januari 2010 in de fractiekamer van de SP aan het Stadserf. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Ser Louis, Peter Thomsett, 
Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer, Herman Kriek en Hans van der Sloot. 
 
1. Opening en mededelingen. 
Om 13.35 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bericht van 
verhindering is ontvangen van Rihilda Keizer, Herman Kriek en Hans van der Sloot. Aan de agenda 
wordt als punt 7A toegevoegd: Bebouwing achter de Lange Nieuwstraat. 
 
2. Ingekomen stukken 
zijn niet ontvangen. 
 
3. Vaststelling notulen 17 december 2009. 
Naar aanleiding van punt 2 wordt opgemerkt dat het niet woningcartotheek is maar woningkartotheek 
(volgens Van Dale is het echter cartotheek); 
onder punt 10 wordt gelezen Spoorstraat i.p.v. Spoortstraat. 
Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de 
secretaris. 
Naar aanleiding van het genoemde onder punt 12 wordt opgemerkt dat op het straatnaambordje van de 
Diepenbrockstraat een verklarende tekst wordt gegeven. Het betreft hier overigens een groen bordje. 
Enige discussie ontstaat hierna over het budget voor straatnaambordjes. Volgens Ine Berg bedraagt dit 
circa € 35.000. 
Naar aanleiding van punt 7 merkt Dick Gelderblom op dat Woonplus ook gebruik maakt van wijk- en 
buurtnamen. De genoemde subcommissie zou hier rekening mee kunnen houden. Deze commissie is 
overigens nog niet bijeen geweest. 
Naar aanleiding van punt 8 merkt Dick Gelderblom op dat naar zijn mening ook het op het Laantje van 
Rip aansluitende fietspad een naam zou moeten hebben. De vraag is hierbij hoe het Bospad loopt en of 
het zou moeten worden doorgetrokken naar de Harreweg. Ine Berg zal een en ander nagaan. Ook is de 
vraag of niet alle paden in Park Kethel een naam zouden moeten hebben. Wij zullen hierop terugkomen. 
 
4. Overleg portefeuillehouder. 
Sinds de laatste vergadering heeft geen overleg plaatsgevonden. 
 
5. Uitgebrachte adviezen. 
In de collegevergadering van 12 januari l.l. zijn de namen Trambrug en Olifantsteeg vastgesteld. 
 
6. Schieveste. 
Anders dan gedacht werd, kan de naam Noorderplein niet worden gebruikt. Het blijkt namelijk dat de 
DCMR, die aan het betreffende pleintje gevestigd is, geadresseerd is aan de Parallelweg nummer 1. Ook 
blijkt de noordelijke straat in dit gebied niet de oorspronkelijke Parallelweg te zijn, maar de zuidelijke, 
gelegen evenwijdig aan het Spoor. Na enige discussie wordt daarom besloten dat de Parallelweg loopt 
vanaf de Overschieseweg, waarna die vervolgens de bocht om gaat en verder loopt volgens het tracé van 
de oude Parallelweg tot aan de grens met Rotterdam. De noordelijke straat zou dan Schievesteweg 
kunnen gaan heten. Daarnaast is er een naam nodig voor het straatje dat ontstaat na de heropening van 
de tunnel onder de A 20, uitkomend op de Bokelweg resp. de De Hoopstraat. Namen worden genoemd 
als Noorderpad, Schievestepad, Tunnelpad en Viaductpad. Na enige discussie wordt besloten dit pad 
Bokelpad te noemen aangezien het direct aansluit op de Bokelweg.  
 
7. Naamgeving wijk- en buurtnamen. 
Aangezien de sub-commissie nog niet bijeen is geweest, valt hierover nog niets te melden.  



7A. Lange Nieuwstraat. 
Voor het gebied begrensd door de bebouwing aan de Lange Nieuwstraat 1-41 en de Nieuwe Haven 
nabij de Varkenssluis, grenzend aan Rustenburg, is nieuwbouw voorzien van ongeveer twintig 
woningen. Dit gebied dient dus van een naam te worden voorzien. Volgens de secretaris stond hier van 
1723 tot 1912 de houtzaagmolen Wijk den Toorn. Het gebied zou dus Wijk den Toorn kunnen heten of 
Houtzaagmolen. Ser Louis betwijfelt of dat zo is (bij latere controle bleek hij molen Wijk den Toorn 
foutief op de plaats van de molen van Van der Elst aan de Buitenhavenweg te situeren, geheten de Oud 
Burgemeester Knappert). Nagegaan zal ook worden door welk bedrijf het werfje later werd gebruikt 
(het blijkt sloopbedrijf J. de Waard te zijn). 
 
8. Pro-memorielijst. 
De lijst blijft ongewijzigd. 
 
9. Wat verder ter tafel komt, rondvraag, volgende vergaderdatum. 
Dick Gelderblom vraagt hoe het zit met de vermelding van Blokweg op Google Maps. Blijkbaar kan 
iedereen gegevens toevoegen, echter niet verwijderen. 
Als volgende vergadering wordt 18 maart a.s. afgesproken om 14.00 uur. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.00 uur de vergadering. 
 
 
 
de voorzitter,          de secretaris, 
 
 
 
 


