Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag
26 september 2013 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek,
Peter Thomsett en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig zijn: Ser Louis, Hans van der Sloot en Leon Verzijden.
1. Opening en mededelingen.
Om 14.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van
verhindering zijn ontvangen van Ser Louis, Hans van der Sloot en Leon Verzijden.
Ine doet verslag van de BAG-inspectie, die op 10 september plaatsvond en die liep vanaf juli 2010.
Hierbij waren er alleen digitale documenten nodig en geen papieren. Vooral op administratief vlak zijn
er een aantal tekortkomingen geconstateerd.
2. Ingekomen stukken.
In digitale vorm zijn ingekomen zijn de gebruikelijke BAG-mutaties en huisnummerbesluiten. Ter
kennisneming is binnengekomen een mail van V. Kirkilis van Vastgoed betreffende foutieve straatnamen op de nieuwe stadsplattegrond.
3. Vaststelling notulen 27 juni 2013.
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 27 juni l.l. worden ongewijzigd vastgesteld,
onder dankzegging aan de secretaris.
4. Overleg portefeuillehouder.
Heeft niet plaatsgevonden.
5. Paden Beatrixpark.
Herman Kriek heeft tekeningen van de paden in het Beatrixpark en licht deze toe. Hij zal deze digitaal
beschikbaar stellen, zodat ze als bijlage bij de adviesnota kunnen worden gevoegd.
6. Inventarisatie fietspaden.
Ook van de fietspaden zijn tekeningen beschikbaar die door Herman worden toegelicht. Ook deze
zullen digitaal aan de adviesnota worden toegevoegd, zodat ze door het college kunnen worden
vastgesteld.
[Nog vermelden: toestemming Rotterdam]
7. Ontsluitingsweg en brug Schieveste.
Het betreft de nieuwe weg die van Schieveste uitkomt op de ’s-Gravelandseweg en waarvoor over de
Schie ook een brug wordt aangelegd. Na verschillende mogelijkheden te hebben besproken wordt
uiteindelijk gekozen voor de naam Noorderweg en Noorderbrug, dit naar de Noorderstraat en de
Noorderlaan, die ongeveer ter hoogte van de nieuwe weg lagen. Toen in 1893 voor deze namen
werden gekozen, waren dit de meest noordelijke straten van Schiedam, gelegen ook ten noorden van
het station. In 1916 zijn deze door sloop verdwenen voor de uitbreiding van een stationsemplacement.
Het voorstel bij het college kan worden ingediend na het gereedkomen van een digitale tekening.
8.Pro-memorielijst
Naar aanleiding van de naam Kruisherengang op de lijst, vraagt Dick Gelderblom zich af of de naam
Gat van Bolmers, zoals die zelfs in gemeentepublicaties wordt gebruikt, niet kan worden vermeden.
De naam Kruisherengang is overigens nog niet officieel vastgesteld.
Als toekomstig project noemt Rihilda het Dirkzwagercomplex. Het is echter nog te vroeg dit aan de
lijst toe te voegen.
9. Wat verder ter tafel komt.

Een nieuwe vergaderdatum zal naar bevind van zaken worden vastgesteld.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.00 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2014.

de voorzitter,

de secretaris,

