Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag
14 maart 2013 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek,
Ser Louis, Peter Thomsett en Jef Jansen (secretaris). Voorts is aanwezig in verband met agendapunt 7
Marieke Wijsman, projectleider van het Beatrixpark.
Afwezig met kennisgeving zijn: Hans van der Sloot Leon Verzijden.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Marieke Wijsman, die agendapunt 7 zal
toelichten. Alvorens tot de overige punten over te gaan wordt begonnen met dit agendapunt.
7. Naamgeving paden in het Beatrixpark.
Marieke Wijsman licht dit punt toe: bij de opknapbeurt van het park wordt ingezet op een grotere
sociale veiligheid en verbetering van het imago. Daarbij is geconstateerd dat de aanduiding van de
paden door middel van paaltjes, zoals die nu bestaat niet goed werkt. Daarom is in overleg met
vrijwilligers nagegaan wat voor soort namen voor deze paden geschikt zijn. Er is nu een voorstel
gemaakt met dierennamen. Marieke licht de kaart met de betreffende namen toe. Na enige discussie
wordt besloten de naam “Vlinderpad” in het voorstel te vervangen door “Vlindertuinpad”, dit ter
voorkoming van verwarring met de namen in de Vlinderbuurt. Ook wordt het Duivenpad niet
doorgetrokken naar het park, maar wordt voorgesteld het gehele pad, lopend van het Hazepad tot
voorbij de aansluiting met het Duivenpad de naam te geven van Abtsmolenpad, naar de nabij gelegen
Westabtsmolen. Wel zal Marieke nog nagaan of de huidige bewoner van de voormalige molen
hiertegen geen bezwaar heeft. Ook moet nagegaan worden hoe het zit met de huidige bebouwing, ter
voorkoming van problemen met adresseringen. Ine zal hiervoor zorgen, zo ook voor het informeren
van de eigenaren van het pannenkoekenhuis en de kinderboerderij. Deze informatie zal worden
afgewacht. Daarna kan de portefeuillehouder worden geïnformeerd, waarna kan het voorstel kan
worden ingediend. Nadat Marieke door de voorzitter voor haar inbreng is bedankt, verlaat ze de
vergadering.
1A. Mededelingen.
Naar aanleiding van een vraag van Ser over het ontbrekende bordje boven de poort van het Albert de
Haasplein, deelt Herman mee dat het bordje vandaag is aangebracht. Ook deelt Herman mee dat het
bordje voor de Cartonnagestraat is geplaatst, en wel aan de oneven zijde. De even zijde wordt, in
verband met de actuele situatie van de onroerendgoedmarkt, niet opgeleverd.
2. Ingekomen stukken.
Ingekomen zijn:

stukken betreffende huisnummerbesluiten en BAG-mutaties, zowel in papieren als in digitale
vorm;

een uitnodiging voor de onthulling van het nieuwe straatnaambordje van de Cornelis Hagastraat
op 15 september ll.;

het VNG-magazine van maart 2011 betreffende de problematiek van wijziging van straatnamen;

diverse artikelen in de lokale en landelijke pers betreffende straatnaamgeving.
Deze stukken worden door de vergadering voor kennisgeving aangenomen.
3. Vaststelling notulen 17 maart 2011.
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 17 maart 2011 worden ongewijzigd vastgesteld,
onder dankzegging aan de secretaris.
4. Overleg portefeuillehouder.
Laurens heeft de nieuwe burgemeester, de heer C. Lamers, op de hoogte gebracht van zijn
verantwoordelijkheid als portefeuillehouder. Voor het overige heeft geen overleg plaatsgehad.

5. Uitgebrachte adviezen.
Ons advies betreffende de naamgeving in het gebied Oranjekwartier is in de vergadering van het
college van B&W van 17 april 2012 nr. 3 overgenomen.
6. Nieuwbouw bij Barkentijn.
Op het terrein van het voormalige buurthuis De Stuurhut zal de nieuwbouw gerealiseerd worden van
drie patiowoningen. Naar verwachting zullen deze in het voorjaar van 2014 opgeleverd worden.
Aangezien de woningen qua naamgeving aansluiten op de Botenbuurt, is een scheepsnaam of
scheepsgerelateerde naam vereist. Op de oorspronkelijke groslijst voor deze buurt staan nog enkele
niet-gebruikte namen. Hiervan wordt na enige discussie de naam Klipper gekozen. De secretaris zal bij
het college de adviesnota indienen.
8. Johannes Verhulststraat.
De naam Johannes Verhulststraat is in de collegevergadering van 6 juni 2011 vastgesteld op verzoek
van de afdeling projecten omdat vier kopwoningen niet logisch genummerd zouden zijn. Naar later is
gebleken is deze naamgeving alleen maar verwarrend en blijken een aantal bewoners tegen de nieuwe
naamgeving te zijn,dit alles overigens buiten medeweten van onze commissie. De keus is nu de
woningen te vernummeren, -waar de bewoners dus tegen zijn- en het intrekken van de naam Johannes
Verhulststraat. Voor deze laatste optie wordt gekozen.
9. Beijepleintje.
Na de renovatie van het speelpleintje door aannemer Beije uit Rhoon is door bewoners van de
Oosterstraat het verzoek gedaan dit pleintje officieel de naam Beijepleintje te geven. Aangezien er
geen noodzaak is dit plein te vernoemen, het bovendien ongewenste jurisprudentie zou geven naar
bijvoorbeeld andere bedrijven, en de betreffende persoon nog geen tien jaar dood is (hetgeen overigens
geen hard criterium is), wordt besloten dit verzoek af te wijzen.
10. Inventarisatie fietspaden.
Herman Kriek licht de kaart toe waarop de tot op heden naamloze fietspaden zijn aangegeven. Voor
een aantal van deze paden kunnen de namen worden gebruikt van de pro-memorielijst. Voor het
overige zal het voorstel worden uitgewerkt en in de volgende vergadering aan de orde komen.
11. Pro-memorielijst.
Van de lijst worden geschrapt: Bachplein, Spieringshoek, Westmolenstraat, Adam Pijnacker (deze
naam wordt voor een van de fietspaden gebruikt), brug over de Poldervaart en Jan van Schijndel (ook
deze naam zal voor één van de fietspaden worden gebruikt). Door een burger is het verzoek gedaan
een straat te vernoemen naar de Schiedammer Antonie van den Berg (1891-1954), pionier op het
gebied van de moderne hulpverlening in oorlogstijd tijdens de Balkanoorlog. Aangezien er hiervoor
thans geen mogelijkheid bestaat, wordt deze naam toegevoegd aan de PM-lijst.
12. Volgende vergaderdatum.
De volgende vergaderdatum zal in overleg worden gepland.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,

