Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag
27 juni 2013 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Herman Kriek, Ser Louis, Peter Thomsett, Leon
Verzijden en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig zijn: Rihilda Keizer, Dick Gelderblom en Hans van der Sloot.
1. Opening en mededelingen.
Om 14.05 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van
verhindering zijn ontvangen van Rihilda Keizer en Hans van der Sloot. Aan de agenda wordt
toegevoegd als punt 7A: Naamgeving rijkswegen.
2. Ingekomen stukken.
In digitale vorm zijn ingekomen zijn de gebruikelijke BAG-mutaties en huisnummerbesluiten.
3. Vaststelling notulen 14 maart 2013.
Naar aanleiding van punt 7 wijst Ine er op dat de eigenaresse van de voormalige Westabtsmolen geen
problemen had met een naamsverandering en dat de kinderboerderij geadresseerd kan blijven aan het
Prinses Beatrixpark. Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld, onder
dankzegging aan de secretaris.
4. Overleg portefeuillehouder.
Heeft niet plaatsgevonden.
5. Uitgebrachte adviezen.
De naam ‘Klipper’ is in de collegevergadering van 23 april ll. vastgesteld.
6. Paden Beatrixpark.
Naar aanleiding van het op de vorige vergadering voorgestelde, doet de klankbordgroep Beatrixpark
het voorstel in plaats van ‘Abtsmolenpad’ de naam Reigerpad te gebruiken. Men ging er hierbij
overigens abusievelijk van uit dat de voorgestelde naam ‘Westabtsmolenpad’ was. Besloten wordt de
naam Abtsmolenpad te handhaven omdat er anders verwarring zou kunnen ontstaan met de namen in
de Vogelbuurt, ook al is er geen Reigerlaan.
Ook was de klankbordgroep niet enthousiast over de naam ‘Vlindertuinpad’. Voorgesteld wordt
daarom de naam ‘Libellenpad’. Hiermee gaat de vergadering akkoord. Tenslotte stelt de
klankbordgroep voor het pad ten noorden van de volkstuinen, het voormalige Thurledepad, de naam
‘Egelpad’ te geven. Ook dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen. Overigens verdwijnt
het gedeelte van het Duivenpad dat parallel loopt met het Abtsmolenpad.
In het voorstel komen nu, in alfabetische volgorde, de navolgende namen voor:
Abtsmolenpad, Bijenpad, Drakenpad, Ganzenpad, Geitenpad, Karperpad, Kattenpad, Kikkerpad,
Libellenpad, Prinses Beatrixpark, Salamanderpad, Uilenpad en Vossenpad.
De vraag wordt gesteld of de naam Hazepad niet aan de hedendaagse spelling moet worden aangepast,
zodat het ‘Hazenpad’ wordt. Dit zou alleen zonder problemen kunnen als er niets aan dit pad is
geadresseerd. Ine zal dit nagaan. [Het blijkt dat er wel objecten aan het pad zijn genummerd, zodat de
verandering van de naam problematisch wordt].
Nadat we voorzien zijn van een nieuwe tekening, zal het voorstel bij het college worden ingediend.
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7. Inventarisatie fietspaden.
Herman geeft een toelichting op de loop van de fietspaden en de voorgestelde namen. Deze zijn:
Voorgestelde naam
Vockestaertpad

lopend van (o of n)
gemeentegrens met Delft

tot aan (w of z)
Groeneweg/Jan van
Schijndelpad
Spalandpad

Jan van Schijndelpad
Adam Pijnackerpad
Huigenhofpad

Groeneweg/Vockestaertp
ad
Octave de Coninckpad
Jan van Schijndelpad

Spalandpad

Octave de Coninckpad

Woudhoekpad
Joppepad

Woudweg
Kandelaarweg

Groeneweg ter hoogte van
Sveadal
Harreweg
Joppelaan/Broekkade

Parkweg

Windas

Parkweg

IJsbaanpad
Prinses Beatrixpad
Valeriuspad
Poldervaartpad
Piet van Gentpad
Schiedamsedijk

Schiedamseweg
Schiedamseweg
Valeriusstraat
Sportlaan
Schiedamsedijk
Olympiaweg

Abtsmolenpad=Poldervaartpad
Abtsmolenpad=Poldervaartpad
Churchillweg
Vlaardingerdijk
Piet van Gentstraat
Schiedamsedijk

Sportlaan

Sporthalstraat

Harkje Benthempad

Harreweg

gemeentegrens met
Vlaardingen en Trimpad
Kasteelweg

Veldpad

Harreweg

De Velden

Jan van Schijndelpad
gemeentegrens met Rotterdam

Westfrankelandsepad Westfrankelandsedijk

Westfrankelandsedijk

opmerkingen

overleggen met
Rotterdam

overleggen met
Rotterdam
Verlenging van
de Parkweg

verlenging van
de
Schiedamsdijk

verlenging
Harkje
Benthempad
verlenging
Veldpad
bij Zwembad
Zuid

De vergadering gaat met deze namen akkoord. Herman en Ine zullen voor een tekening zorgen die als
bijlage bij de adviesnota kan worden gevoegd. Ook zal contact opgenomen worden met de
straatnamencommissie Rotterdam in verband met het over de gemeentegrens doortrekken van het
Joppepad en het Huigenhofpad.
7A. Naamgeving rijkswegen.
Ine licht toe dat de Wet BAG voorschrijft dat alle verblijfsobjecten een nummer moeten hebben en dat
derhalve de aanliggende wegen officieel van een naam moeten zijn voorzien. Dit geldt dus ook voor
rijks- en provinciale wegen. De naam kan worden overgenomen van het type en het nummer van de
weg. Voor Schiedam zou dat betekenen dat de namen ‘Rijksweg A4’en ‘Rijksweg A20’ kunnen
worden gebruikt. De secretaris zal hierover een adviesnota maken.
8. Pro-memorielijst.
De lijst, waarop alleen nog de namen ‘Kruisherengang’, ‘Locomotiefsteeg’ en ‘Antonie van den
Berg(-straat, -laan, -weg)’ voorkomen, blijft ongewijzigd.
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9. Wat verder ter tafel komt.
De vraag wordt gesteld of de nieuwe brug met aanliggende weg in Schieveste op korte termijn niet
van een naam moet worden voorzien. Leon zal dit nagaan.
Over de eventuele naamgeving van de trambaan over de Brederoweg is nog niets bekend, evenmin als
over de naamgeving van de omgeving Dr. Wibautplein.
Hoewel er nog geen datum wordt vastgesteld, wordt besloten de volgende vergadering medio
september te houden.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 16.00 uur de vergadering.

de voorzitter,

de secretaris,

3

