Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag
28 oktober 2010 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Dick Gelderblom, Hans van der Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef
Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer, Herman Kriek, Ser Louis en Laurens Priester.
1. Opening en mededelingen, ingekomen stukken.
Bij ontstentenis van de voorzitter opent Jef Jansen om 14. 00 uur de vergadering en heet de
aanwezigen welkom. Voorts zijn afwezig Rihilda Keizer, Herman Kriek en Ser Louis.
Namens Ser Louis wordt de opmerking gemaakt dat het straatnaambordje van het Albertus Johannes
de Haasplein tegenwoordig een verklarende tekst ontbeert. De zoon van deze verzetstrijder, een van de
Achttien Doden uit het gedicht van Jan Campert, was hier nogal ontstemd over. Leon Verzijden zegt
toe na te zullen gaan of er alsnog een bordje met verklarende tekst kan worden aangebracht. Jef Jansen
zal de oorspronkelijke tekst van dit bordje zien te achterhalen.
2. Vaststelling notulen 1 juli 2010.
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 1 juli l.l. worden ongewijzigd vastgesteld,
onder dankzegging aan de secretaris.
Naar aanleiding van de notulen van 18 maart l.l. merkt Dick Gelderblom nog op dat bij de
naamgeving van de Bokelweg onder het viaduct bij Schieveste nu de situatie bestaat dat je de kruising
van de Bokelweg met de Bokelweg hebt. Dit is dus een nogal verwarrende aanduiding die problemen
zou kunnen geven.
3. Overleg portefeuillehouder.
Heeft niet plaats gehad.
4. Uitgebrachte adviezen.
Onze adviezen met betrekking tot Schieveste en Houtzagerij zijn in de collegevergadering van 17
augustus l.l. overgenomen.
5. Laantje van Rip.
Zoals in de vergadering van 1 juli is afgesproken, heeft Leon Verzijden de situatie ter plekke bekeken.
Zijn advies is nu de naam Bospad, voor zover het betreft voor het stuk tussen het Hermuspad en het
De Biepad (een houtsnipperpad lopend van noord naar zuid), in te trekken en het tegelijkertijd (van
west naar oost) door te trekken tot aan de Harreweg. Hiermee heeft het Laantje van Rip een
aansluiting op het Bospad. Een en ander zal aan B&W worden geadviseerd. Jaco Kraak zal gevraagd
worden een tekening van de oude en de nieuwe situatie van het Bospad te maken.
6. Naamgeving buurtnamen.
Ons advies met betrekking tot de buurtnamen is in de collegevergadering van 31 augustus onder
voorbehoud vastgesteld voor zover het drie namen betreft. De naam Schieveste-Buurt Vijftien ziet
men liever vervangen door Wetenschappersbuurt, de naam ’s-Gravelandseplas wil men vervangen
zien door Schiehart en de Distillateursbuurt wil men beschouwd zien als onderdeel van de wijk West.
In een memo aan de portefeuillehouder worden deze wijzigingen ontraden. Dit punt zou in het college
dus opnieuw moeten worden geagendeerd, maar tot op heden is niet bekend wanneer dat gebeurt.
6A. Brug tussen Burgemeester Van Haarenlaan en Hugo de Grootstraat.
In het gebied Over het Water is, nu dit is omgeven door water, een brug noodzakelijk om de
Burgemeester Van Haarenlaan (parallel aan de A.R. Falckstraat) met de Hugo de Grootstraat te
verbinden. Ine Berg licht de situatie toe. Aangezien deze brug twee delen van de Staatsliedenbuurt
(buurt 63) verbindt, ligt het voor de hand de brug Staatsliedenbrug te noemen. Besloten wordt het
college dit te adviseren.

7. Pro-memorielijst.
Van de pro-memorielijst kan worden afgevoerd de brug bij Schravenlant.
8. Volgende vergaderdatum.
In overleg met de voorzitter zullen een of meer vergaderdata aan de commissieleden worden
voorgesteld.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
Leon Verzijden deelt mede dat het Beneluxpad, anders dan gedacht werd, wel tot het openbare gebied
behoort en dat de naam dus kan worden gehandhaafd. Alleen het stukje bovenop de tunnelmond is
eigendom van Rijkswaterstaat en behoort dus niet tot het openbare gebied. Het daar staande
liftgebouw en het trafohuisje kunnen echter zonder problemen worden genummerd aan het
Beneluxpad.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de waarnemend voorzitter om 14.40 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,

