
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 
18 maart 2010 in lunchkamer 2 van het stadskantoor aan het Stadserf. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Jaco Kraak, Ser Louis, Hans van der Sloot, Jan van Valen 
en Jef Jansen (secretaris). In verband met agendapunt 7 is aanwezig Ton Dijkshoorn. 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: Ine Berg, Rihilda Keizer, Dick Gelderblom, Herman Kriek,  Peter 
Thomsett en Leon Verzijden. 
 
1. Opening en mededelingen. 
Om 14.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Medegedeeld wordt dat 
Ine Berg zich niet meer met de BAG bezig houdt en dat bijgevolg haar lidmaatschap van de 
commissie niet meer functioneel is. In haar plaats is Jaco Kraak aangewezen, die derhalve ook door 
B&W als lid van de commissie zal worden benoemd. Hij bezoekt vandaag voor het eerst de 
vergadering, deze keer begeleid door Jan van Valen van de afdeling Vergunningen en Handhaving. 
Mededeling wordt voorts gedaan van de afwezigheid van Rihilda Keizer, Dick Gelderblom, Herman 
Kriek,  Peter Thomsett en Leon Verzijden. 
Er zijn twee toegevoegde agendapunten, namelijk Groenoord-midden en naambordjes Hagastraat. 
 
2. Ingekomen stukken. 
Ingekomen is een stuk betreffende mutaties bij de Woningkartotheek. Dit wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 
 
3. Vaststelling notulen. 
• onder punt 3, laatste regel, wordt in plaats van Park Kethel gelezen ten oosten van het Hermuspad 

en ten westen van de Harreweg; 
• onder punt 6 wordt in plaats van de tunnel onder de A 20 gelezen het viaduct onder de A 20. 
 
Met inachtneming van deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld onder dankzegging aan de 
secretaris. 
 
4. Overleg portefeuillehouder 
heeft niet plaatsgevonden. 
 
5. Schieveste. 
Het straatje onder het viaduct blijkt geen pad te zijn maar een weg waarover ook autoverkeer rijdt. De 
naam Bokelpad is derhalve niet bruikbaar. Besloten wordt daarom te adviseren dit stuk, aansluitend 
op de Bokelweg, eveneens Bokelweg te noemen. Het betreffende viaduct zal overigens in mei of juni 
worden opengesteld. De secretaris zal een adviesnota maken. 
 
6. Laantje van Rip. 
In verband met de afwezigheid van Ine Berg zijn hierover geen gegevens. Besloten wordt er in de 
volgende vergadering op terug te komen. 
 
7. Naamgeving Buurtnamen. 
Een petit-comité bestaande uit  Ton Dijkshoorn, Laurens Priester, Ser Louis en Jef Jansen heeft een 
voorstel gemaakt voor namen voor de 52 buurten waarvan de grenzen zijn bepaald door het CBS. Dit 
voorstel wordt besproken waarna enkele namen worden gewijzigd of aangevuld. Vervolgens worden 
de navolgende buurtnamen gekozen:  
 

00 Binnenstad 
11 Stadserf 
12 Natuurkundigenbuurt 
13 Singelkwartier 

14 Stationsbuurt 
15 Schieveste-Buurt Vijftien 
16 Newtonbuurt 
17 Rotterdamsedijk 



21 Brandersbuurt 
22 Walvisbuurt 
23 De Plantage 
31 Schildersbuurt 
32 Schrijversbuurt 
33 Fabribuurt 
34 Frankenland 
35 Liduinabuurt 
36 Nassaukwartier 
37 Willem de Zwijgerbuurt 
38 Haverschmidtbuurt 
41 Noletbuurt 
42 Smallestratenbuurt 
43 Piet Sandersbuurt 
44 Maasboulevard 
45 Havenbuurt 
50 Nieuw-Mathenesse 
61 Distillateursbuurt 
62 Spieringshoek 
63 Staatsliedenbuurt 
64 Vakbondsliedenbuurt 
65 Hollandiabuurt 

66 Socialistenbuurt 
67 Nolensbuurt 
68 Wibautbuurt 
71 Parkenbuurt/Bijdorp 
72 Groenoord-Zuid 
73 Groenoord-Midden 
74 Groenoord-Noord 
75 Kethel-dorp 
76 Vogelbuurt 
77 Tuindorp 
81 Spaanse Polder 
82 ’s-Gravelandsepolder 
83 Polderwetering 
91 Toneelspelersbuurt 
92 Ambachtenbuurt 
93 Kastelenbuurt 
94 Botenbuurt 
95 De Gaarden/Sveafors 
96 Vlinderhoven/Sveaholm 
97 De Akkers en De Velden 
98 Sveaborg- en Dal 
99 Noordkethelpolder  

 
De secretaris zal de adviesnota maken waarmee de namen door B&W officieel worden vastgesteld. 
 
8. Wijk den Toorn. 
In vervolg op het in de vorige vergadering besprokene, wordt de naam Wijk den Toorn voor het 
betreffende gebied gekozen. Nadat een tekening is gemaakt, zal de secretaris zal hiervoor de 
adviesnota maken zodat de naam officieel kan worden vastgesteld. 
 
9. Pad bij de Beneluxtunnel. 
Jaco Kraak licht dit punt toe: het betreft een pad bij de Beneluxtunnel waar een liftgebouw en een 
trafohuisje staan. Deze gebouwtjes dienen van een nummer te worden voorzien, zodat naamgeving 
van dit thans nog naamloze pad noodzakelijk is. Nadat verschillende namen zijn besproken 
(Tunnelpad, Karel Doormanpad, Beneluxpad), wordt de naam Beneluxpad gekozen. De secretaris zal 
hiervoor een adviesnota maken nadat een tekening is gemaakt. 
 
10. Pro-memorielijst. 
Van Dick Gelderblom is de vraag gekomen of een brug bij Schravenlant wel noodzakelijk is. Dit 
behoort echter niet tot de competentie van de commissie. 
 
11. Volgende vergaderdatum. 
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 1 juli afgesproken om 14.00 uur. 
 
12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
13. Groenoord-midden. 
Van Sandra van Riemsdijk van de afdeling Projecten is een mail ontvangen over de komende 
ontwikkelingen in Groenoord-Midden C. Hier worden nieuwbouwwoningen gebouwd waarvoor op 10 
april a.s. de heiwerkzaamheden beginnen. Destijds heeft inmiddels ex-wethouder Haan ten opzichte 
van de bewoners de mogelijkheid genoemd de bestaande straatnamen te handhaven. Alvorens wij 
hierover iets kunnen beslissen dienen wij tekeningen te hebben van het betreffende gebied. De 
secretaris zal hier achteraan gaan. 
 



14. Straatnaambordjes Hagastraat. 
Aangezien het in het jaar 2012 Hagajaar is (vierhonderd jaar Turks-Nederlandse betrekkingen) is de 
vraag gekomen hieraan aandacht te besteden door ondermeer straatnaambordjes met een verklarende 
tekst over Haga aan te brengen. Ook is de mogelijkheid genoemd aparte tekstborden over Haga aan te 
brengen zoals die bijvoorbeeld laatstelijk ook voor de “Slachthuisstier” zijn gemaakt. Hiervoor dient 
budget gereserveerd te worden. De voorzitter zal dit met de portefeuillehouder opnemen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.00 uur de vergadering. 
 
 
 
de voorzitter,          de secretaris, 
 


