
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag 

17 maart 2011 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig zijn: Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Ser Louis, 

Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). 

 

Afwezig met kennisgeving zijn: Herman Kriek, Hans van der Sloot en Peter Thomsett. 

 

1. Opening en mededelingen, ingekomen stukken. 

Om 14.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededeling wordt 

gedaan van de afwezigheid van Peter Thomsett (wegens landelijk overleg), Herman Kriek en Hans van 

der Sloot (wegens vakantie). Als extra agendapunt wordt toegevoegd punt 6A: Straatnaamgeving Jan 

van Schijndel. 

 

Ingekomen zijn: 

 drie stukken betreffende huisnummerbesluiten en BAG-mutaties; 

 twee briefkaarten van leden van het genootschap Pro Republica met het verzoek de Prins 

Bernhardlaan in te trekken in het kader van de ontbernhardisering; 

 de brochure genaamd Aardrijkskundige namen een gemeentezaak met begeleidend schrijven van de 

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. 

Deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

Voorts is ingekomen: 

 een e-mail van J.C. van Schijndel houdende het verzoek een straat te vernoemen naar zijn vader, de 

onlangs overleden oud-international Jan van Schijndel. Dit stuk zal worden behandeld onder het 

toegevoegde agendapunt 6A. 

 

2. Vaststelling notulen 28 oktober 2010. 

De notulen van het verhandelde in de vergadering van 28 oktober l.l. worden ongewijzigd vastgesteld, 

onder dankzegging aan de secretaris. 

Naar aanleiding van punt 1 van de notulen stelt Ser Louis een vraag over het bordje voor het Albertus 

Johannes de Haasplein. Dit zal worden behandeld bij de rondvraag. 

 

3. Overleg portefeuillhouder. 

Laurens Priester doet verslag van het laatst gehouden overleg op 13 januari l.l. Aan de orde zijn 

geweest de overgang van de Distillateursbuurt naar de wijk West, het Laantje van Rip en Bospad, de 

Staatsliedenbrug en de Cartonnagestraat. 

Dick Gelderblom komt terug op de buurtnaamgeving. Volgens hem is de benaming voor buurt 96 De 

Vlinderhoven/Sveaholm onjuist en moet het zijn De Hoven/Sveaholm, aangezien destijds voor de 

naam Hoven als buurtnaam zou zijn gekozen. Deze naam is echter nooit officieel vastgelegd. Door het 

B&W-besluit van 7 december 2010 is de naam Vlinderhoven/Sveaholm de officiële naam geworden. 

(Nader onderzoek in het archief van de Straatnamencommissie leert dat de naam De Hoven weliswaar 

in de wandeling door de commissie is gebruikt, o.a. in de vergadering van 17 december 1992, (de 

eerste die Dick bezocht), maar dat in het betreffende raadsbesluit sprake is van de naam Vlinderhoven. 

De naam De Hoven is ontstaan omdat alle namen in het gebied eindigden op “Hof”). 

 

4. Uitgebrachte adviezen. 

De namen Laantje van Rip, Bospad, Staatsliedenbrug en Cartonnagestraat zijn in de B&W-vergade-

ring van 1 februari overeenkomstig ons advies vastgesteld. 

 

5. v.m. Ziekenhuisterrein / Oranjekwartier. 

Rihilda Keizer licht de plannen voor de nieuwbouw op het voormalig ziekenhuisterrein toe.  Op 24 

februari is dit plan gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst. Voor het gebied liggen er nu een 

beeld-kwaliteitsplan en een stedenbouwkundig plan. Naar verwachting kan de aanbesteding de 

komende maanden plaatsvinden. Afhankelijk van de vraag of  de Nassau Dillenburgstraat kan worden 

doorgetrokken zijn er twee of drie straatnamen nodig. Aangezien het terrein in het Oranjekwartier is 



gesitueerd, dient de naamgeving hierbij aan te sluiten. De omliggende straten zijn vernoemd naar 

familieleden van Willem de Zwijger, zodat het voor de hand ligt ook andere familieleden te 

vernoemen. Genoemd worden René van Chalon (1519-1544) , neef van Wilem, zonder wie het 

Prinsdom Oranje niet in diens handen zou zijn gekomen noch in die van zijn nazaten; Anna van 

Saksen (1544-1577) tweede echtgenote en Willem de Rijke van Nassau Dillenburg (1487-1559), de 

vader van Willem.  Na gedachtewisseling wordt besloten aan het college het voorstel te doen de 

nieuwe straat lopend van de Burgemeester Knappertlaan naar de Anna van Burenstraat te noemen 

René van Chalonstraat, de straat lopend van de Juliana van Stolbergstraat naar de nieuwe René van 

Chalonstraat te noemen Anna van Saksenstraat en de straat aansluitend op de Nassau-Dillenburgstraat 

en uitkomend op de Annna van Saksenstraat te noemen Willem de Rijkestraat. Het in het midden van 

het gebied gelegen plantsoen of parkje zal niet van een naam worden voorzien, echter wel het fiets- en 

voetgangerspad direct ten zuiden daarvan. Aangezien dit pad direct aan het oude zusterhuis ligt, wordt 

voorgesteld het Zusterpad te noemen. 

Nadat de voorzitter een en ander met de portefeuillehouder heeft besproken zal de secretaris bij het 

college de desbetreffende adviesnota indienen. 

 

6. Het Stadserf. 

De voorzitter memoreert de bijeenkomst van Het Stadserf op 17 januari l.l., waar de journalist Kor 

Kegel en zijn vrouw Ludy (Luko) hun plannen over straatnaamborden en gevelversiering uiteenzetten. 

Namens de commissie was onze portefeuillehouder mevrouw Verver de woordvoerder. 

 

6A.  Jan van Schijndel 

Naar aanleiding van de e-mail van J.C. van Schijndel met het verzoek een straat te vernoemen naar 

zijn vader, de onlangs overleden oud-international Jan van Schijndel, wordt opgemerkt dat er geen 

stadsvernieuwings- of uitbreidingsgebieden zijn waar deze naam zou kunnen worden toegepast. Het 

door de heer Van Schijndel gedane voorstel het Stadserf te hernoemen wordt afgewezen, gezien de 

grote financiële consequenties. Leon Verzijden doet daarom het voorstel het toekomstige sportpark A4 

naar Jan van Schijndel te vernoemen, dan wel een van de daar aan te leggen lanen. Ser Louis wijst er 

op dat Schiedam ook vijf of zes andere internationals heeft gekend. Besloten wordt de naam Jan van 

Schijndel op de groslijst te plaatsen in afwachting van de aanleg van het sportpark. De secretaris zal de 

heer Van Schijndel dit mededelen. 

 

7. Pro-memorielijst. 

Van de lijst kan worden afgevoerd het voormalig ziekenhuisterrein, terwijl toegevoegd wordt Jan van 

Schijndel. 

 

8. Volgende vergaderdatum. 

Een volgende vergaderdatum zal in overleg met de commissieleden worden vastgesteld. 

 

9. Wat verder ter tafel komt. 

Leon Verzijden laat een model zien van een straatnaambord  voor het Albert Johannes de Haasplein. 

Wanneer deze naam voluit achter elkaar wordt geschreven, zou het straatnaambord 1 meter 50 lang 

worden. Een andere mogelijkheid is de namen onder elkaar te plaatsen zodat het bord korter wordt. Er 

wordt gekozen voor een bord waarbij de namen voluit achter elkaar staan. 

Voorts zegt Leon benaderd te zijn door mevrouw Van Overbeeke van de projectgroep Oosterstraat, 

die, ter gelegenheid van de heropening van de straat dit jaar,  het verzoek doet aan het straatnaambord 

het onderschrift “Sinds 1885” toe te voegen (de straatnaam blijkt overigens pas in 1893 door de 

gemeente te zijn toegekend). Laurens Priester zal een en ander overleggen met de portefeuillehouder.  

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de waarnemend voorzitter om 14.40 uur de vergadering. 

 

 

 

 

 

de voorzitter,          de secretaris, 

 


