
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 
1 juli 2010 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Herman Kriek, Ser Louis, Hans van der Sloot, 
Peter Thomsett en Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer en Dick Gelderblom. 
 
1. Opening en mededelingen, ingekomen stukken. 
Om 14.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededeling wordt 
gedaan van de afwezigheid van Dick Gelderblom wegens vakantie. Ingekomen is een brief met 
bijlagen betreffende huisnummerbesluiten en mutaties van de woningkartotheek. Voorts is een brief 
ontvangen van de Werkgroep Cultuur en Geschiedenis van het Nederlands gezelschap van Sint Jacob 
over de naamgeving van de Jacobusbrug. Deze is door de secretaris beantwoordt met verwijzing naar 
de herkomst van deze naam, die ontleend is aan de Jacobuskerk. 
Ser Louis wijst er op dat het bordje van het Albertus Johannes de Haasplein geen verklarende 
ondertekst heeft. Herman Kriek zegt hiervoor te zullen zorgdragen. Ook zal hij zorgen voor een 
tekstbordje met verklaring voor de Hagastraat in het kader van het Hagajaar 2012. 
 
2. Vaststelling notulen 20 maart l.l. 
Naar aanleiding van punt 1 van de notulen wordt medegedeeld dat Ine Berg zich toch met het BAG 
blijft bezighouden en daarom ook lid blijft van de commissie. 
 
3. Overleg portefeuillehouder. 
Op 27 mei heeft de voorzitter overleg gehad met mevrouw Verver over de buurtnamen, Wijk den 
Toorn, Bokelweg en het Beneluxpad. Deze naamgeving komt aan de orde onder de desbetreffende 
agendapunten. 
 
4. Uitgebrachte adviezen. 
De naam Beneluxpad is in de collegevergadering van 22 juni l.l. vastgesteld. Naar verwachting wordt 
in de komende B&W-vergadering, de laatste reguliere vóór de vakantie, een besluit genomen over 
Schieveste. De portefeuillehouder had een afwijkende mening over de naamgeving van Wijk den 
Toorn. Aangezien ook het BAG problemen heeft met deze naam, wordt besloten een voorstel te doen 
voor een andere naam. Gekozen wordt voor de naam Houtzagerij. De secretaris zal hiervoor een 
adviesnota opstellen en vervolgens hierover in overleg treden met de portefeuillehouder. 
 
5. Laantje van Rip. 
Het voorstel is het nu nog naamloze pad aansluitend op het beoogde Laantje van Rip, uitkomend op 
het Bospad, eveneens Bospad te noemen. De vraag is echter of en zo ja welke paden hier in de 
omgeving eveneens een naam dienen te hebben. Alvorens deze vraag beantwoord kan worden dient 
een inventarisatie te worden gemaakt van deze (fiets)-paden). Herman Kriek en Leon Verzijden zullen 
hiervoor zorgdragen. In de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen. 
 
6. Naamgeving buurtnamen. 
In het gesprek met haar heeft de portefeuillehouder suggesties gedaan voor wijziging van een aantal 
voorgestelde namen. Zo geeft zij de voorkeur aan het achtervoegsel kwartier boven buurt. Al eerder 
werd voorgesteld de benaming Smallestegenbuurt (42) te vervangen door Eilandenbuurt. Haar 
voorstel de naam Plantage te vervangen door Plantagekwartier wordt, gezien de historische wortels 
van de benaming Plantage, door de commissie ontraden. Daarnaast doet de commissie het voorstel de 
naam Willem de Zwijgerbuurt niet te vervangen door Willem de Zwijgerkwartier maar door 
Oranjekwartier, de naam Haverschmidtbuurt te vervangen door Haverschmidtkwartier en de naam 
Socialistenbuurt door ’s-Gravelandseplas. 
 



7. Groenoord-midden. 
Aangezien in dit gebied de bestaande namen Louis Zimmermannplein, Sem Dresdenplein, Eduard van 
Beinumlaan en Dirk Schäferplein blijven gehandhaafd, hoeft vooralsnog geen verdere actie te worden 
ondernomen. Wel zal aan Sandra van Riemsdijk van Stedelijk Ontwikkeling worden gevraagd een 
actuele tekening te leveren voor het geval alsnog een B&W-besluit dient te worden genomen in 
verband met eventueel afwijkend stratenverloop. 
 
8. Pro-memorielijst. 
In de lijst worden geen wijzigingen aangebracht. 
 
9. Wat verder ter tafel komt. 
In de Olifantsteeg en aan de Trambrug zijn inmiddels (blauwe) straatnaambordjes aangebracht. 
Aan de commissieleden zal in het vervolg een afschrift van de B&W-besluiten over straatnaamgeving 
worden toegezonden. 
Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 30 september om 14.00 uur afgesproken. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.15 uur de vergadering. 
 
 
 
de voorzitter,          de secretaris, 
 
 
 
 


