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

18 december 2014 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, Hans van der Sloot, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris).  

 

Voorts zijn aanwezig burgemeester Lamers als portefeuillehouder en Celia Batenburg en Anouk van Mil 

van de “Initiatiefgroep Bolwerk” in verband met agendapunt 6. 

 

1. Opening en mededelingen.  

Om 14.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de 

burgemeester die als portefeuillehouder aan de vergadering deelneemt en voorts Celia Batenburg, 

kunsthistorica en Anouk van Mil, ontwerper, van de “Initiatiefgroep Bolwerk”die aanwezig zijn in 

verband met agendapunt 6 over de herinrichting van het “Gat van Bolmers”. Vervolgens wordt er een 

voorstelronde gedaan. De burgemeester neemt daarna als portefeuillehouder het woord. Hij zegt 

jaloers te zijn op Laurens als voorzitter, aangezien hij in zijn vorige gemeente Houten zelf voorzitter 

van de straatnamencommissie was. Hij geeft als zijn mening te kennen dat de politiek terughoudend 

dient te zijn bij het onderwerp straatnaamgeving. Daarentegen verplicht dat de commissie met goed 

onderbouwde voorstellen te komen, waarbij rekening wordt gehouden met bestuurlijke sensitiviteit. 

Hij geeft enkele voorbeelden waarbij de adviezen van de commissie niet synchroon liepen met de 

uitvoering, zoals in het Beatrixpark, waarbij de straatnaambordjes pas veel later werden aangebracht. 

Tenslotte zegt hij het belangrijk te vinden dat de adviezen zoveel mogelijk van de historische situatie 

uitgaan.  

 

In verband met de aanwezige gasten wordt begonnen met agendapunt 6. 

 

6. Gat van Bolmers. 

Aangezien het oorspronkelijke bouwprogramma voor dit gebied, gezien de huidige markt, niet kan 

worden gerealiseerd en er ook geen vooruitzicht is op andere bouwplannen, heeft de gemeenteraad 

besloten deze locatie een invulling als verblijfsgebied te geven. Voor dit gebied  is de initiatiefgroep 

Bolwerk in het leven geroepen met als doel een plan te ontwerpen voor de ontwikkeling en 

herinrichting van het ‘Gat van Bolmers’. Tegelijkertijd met de presentatie van het herinrichtingsplan, 

zou ook de naam van het pleintje bekend moeten zijn.  

Hans van der Sloot houdt een pleidooi voor handhaving van de naam ‘Gat van Bolmers’, allereerst 

omdat deze, hoewel oorspronkelijk denigrerend bedoeld, nu algemeen bekend is en volledig 

geaccepteerd en de ‘naamgever’, ondanks zijn oorspronkelijke bezwaren, zich nu zou hebben 

neergelegd bij het gebruik van de naam. Volgens hem zal de naam aan deze plek verbonden blijven, 

ook als die een andere naam krijgt. De voorgestelde naam Kruisherengang dateert overigens uit de tijd 

dat er nog bebouwing zou plaatsvinden op deze plek. Ine Berg brengt daartegen in dat de destijds 

bekende volksnaam Hemaplein ook verdwenen is en de officiële naam Land van Belofte alom is 

geaccepteerd. 

De burgemeester wijst nogmaals op de bestuurlijke sensitiviteit en zegt dat de naam ’Gat van 

Bolmers’ in het college niet goed zou vallen. 

Enkele andere namen worden geopperd zoals Comeniusplein (de Stadsarmenschool ter plaatse was 

ooit de gymzaal van de Comeniusschool), Kruisherenplein, Kloosterpark, Broersplein en Broersplaats. 

Na ampele discussie wordt voor deze laatste naam gekozen. Het is de bedoeling dat deze naam 

tegelijkertijd met het herinrichtingsplan door het college wordt vastgesteld. 

 

2. Ingekomen stukken. 
Ingekomen zijn de gebruikelijke BAG-mutaties. Gewezen wordt op een artikel in het AD-Waterweg 

over de onthulling van de Nelson Mandelabrug in Vlaardingen en de mogelijke vernoeming in 

Schiedam. 
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3. Vaststelling notulen 3 april 2014. 
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 3 april l.l. worden ongewijzigd vastgesteld, 

onder dankzegging aan de secretaris. 

 

4. Uitgebrachte adviezen. 
In de collegevergadering van 6 mei 2014 zijn de namen Noorderweg en Noorderbrug  vastgesteld en 

zijn de namen Klaas Katerstraat, Jan Oudegeeststraat, Henri Polakstraat en Willem Passtoorsstraat van 

toepassing verklaard op de opnieuw aangelegde straten. Deze namen waren reeds vastgesteld in de 

raadsvergadering van 27 mei 1960. 

 

5. Overleg portefeuillehouder. 

Overleg anders dan over deelname aan deze vergadering heeft niet plaatsgevonden. 

 

7. Naamloze steeg aan de Lange Haven/Hoogstraat. 
Tussen de panden Hoogstraat 143 en 145 en Lange Haven 124 en 126 is een tot op heden naamloze 

steeg die eigendom is van de gemeente, doch die door een van de aanwonenden met een hek is 

afgesloten. Wanneer de steeg een naam heeft, behoort die per definitie tot de openbare ruimte. Om te 

voorkomen dat de steeg wordt “geannexeerd” dient er dus een naam te komen. Na enige 

gedachtewisseling, waarbij onder andere de namen Pakhuissteeg, Antwerpsesteeg, Fluitsteeg en 

Kuiperssteeg worden genoemd, wordt besloten de secretaris een historisch onderzoek te laten doen 

naar de bewoningsgeschiedenis van de betreffende huizen om zo te achterhalen welk beroep of welke 

beroepen hier werden uitgeoefend. Het resultaat van dit onderzoek zal worden rondgemaild, waarna 

een besluit over de naamgeving van de steeg zal worden genomen. 

 

[Uit dit onderzoek is gebleken dat een van de aanliggende panden aan de Hoogstraat (thans nummer 

145) tussen 1589 en 1627 werd bewoond door Eeuwout Huybrechtss lakenkoper die zijn huis ’t Root 

Scharlaecken noemde. De keuze was hiermee uit Lakenkoperssteeg, Scharlakensteeg of Lakensteeg. 

Deze laatste naam is met meerderheid van stemmen gekozen. Uit dit onderzoek bleek ook dat de steeg 

al in 1589 stadseigendom was en toen al naamloos. Overigens was in Schiedam in en na de 

middeleeuwen de lakennijverheid naast de haringvisserij het belangrijkste middel van bestaan.] 

 

8. Klaas Katerstraat / Jan Oudegeeststraat. 
Gebleken is dat de loop van de Klaas Katerstraat waar die overgaat in de Jan Oudegeeststraat, zoals in 

de collegevergadering van 6 mei l.l. besloten, een onlogische is, gezien de bereikbaarheid van 

laatstgenoemde straat. Besloten wordt derhalve tot het doen maken van een adviesnota waarbij dit 

wordt hersteld. 

 

9. Weeshuissteeg / Steeg aan de Lange Achterweg. 

De naam Weeshuissteeg kan, anders dan in de vorige vergadering is besloten, niet worden gebruikt, 

aangezien adressen aan deze steeg reeds genummerd zijn aan de Lange Achterweg. De steeg zou dus 

ook de naam moeten krijgen van Lange Achterweg. Besloten wordt echter met de naamgeving te 

wachten tot er meer duidelijkheid is over een eventuele hernummering. Hiervoor zal contact moeten 

worden opgenomen met de eigenaar van het Weeshuis, de Vereniging Hendrick de Keijzer. Ine Berg 

zal een en ander uitzoeken. 

 

10. Naamgeving Rijkswegen. 

Ingevolge de Wet BAG dienen de rijkswegen voor zover die op het grondgebied van de gemeente 

Schiedam liggen, ook door de gemeente van een naam worden voorzien, te weten Rijksweg A 4 en 

Rijksweg A 20. De secretaris zal hierover bij het college een adviesnota indienen. 
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11. Landtunnel A-4. 

Hoewel de landtunnel van de A-4 een object van Rijkswaterstaat is, is de naamgeving ingevolge de 

Gemeentewet een bevoegdheid van de gemeente. Rijkswaterstaat adviseert wel de tunnel de naam te 

geven van Ketheltunnel. Hiermee sluit de tunnel ook qua naamgeving aan op het Kethelplein. Dit 

advies wordt overgenomen. De secretaris zal de betreffende adviesnota maken. 

Herman Kriek deelt mee dat er vanaf de Ambachtweg / Munterstraat naar de tunnel een semi-openbaar 

pad komt dat als calamiteitenroute zal fungeren. Ook dit pad dient een naam te hebben. Na enige 

discussie wordt besloten te adviseren dit pad Tunnelpad te noemen. 

 

11A. Nagekomen punten. 

Herman Kriek komt met de volgende nagekomen punten: 

 

 Twee (fiets)paden in het gebied Schieveste zijn tot op heden naamloos. Voor het pad in het 

verlengde van de Parallelweg wordt de naam Schievestepad gekozen, voor het pad tegen de 

grens van de gemeente Rotterdam de naam Hogebanpad; 

 Een ander fietspad loopt vanaf Schieveste (bij de rotonde achter het station) over de Schie 

over een nog aan te leggen fietsbrug die uit gaat komen op de Delflandseweg. Voor dit pad 

wordt de naam Parallelpad gekozen. 

 De ventweg van de Burgemeester Van Haarenlaan, ook geheten Burgemeester Van 

Haarenlaan, sluit nu aan bij de nieuw aangelegde Willem Passtoorsstraat. Aangezien dit nu 

een onlogische aansluiting is en er hier bovendien nieuwe huisnummering komt, is het 

voorstel deze weg ook Willem Passtoorsstraat te noemen. Besloten wordt te adviseren deze 

weg aldus te hernoemen; 

 Aan de westzijde van de Parkweg is een soortgelijke situatie, waarbij de ventweg geheten 

Burgemeester Van Haarenlaan overgaat in de Hugo de Grootstraat. Het is logischer deze 

ventweg ook Hugo de Grootstraat te noemen. Ook  in dit geval wordt besloten te adviseren 

deze weg aldus te hernoemen; 

 Voor een tot op heden naamloos fietspad door het Volkspark, in het verlengde van de 

Rubenslaan, wordt de naam Rubenspad gekozen; 

 

12. Pro-Memorielijst. 

De pro-memorielijst blijft ongewijzigd.   

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2015. 

 

 

 

 

 

de voorzitter,         de secretaris, 

 

 

 

 


