Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op dinsdag 20
oktober 2015 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek, Ser Louis en
Jef Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer, Hans van der Sloot, Peter Thomsett en Leon Verzijden.
1. Opening en mededelingen.
Om 15.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededeling wordt
gedaan van de afwezigen.
2. Ingekomen stukken.
Ingekomen zijn:
 Een verzoek van de Werkgroep Kethel van de Historische Vereniging Schiedam om de naam
Verspeek aan een meer prominente straat te verbinden. Het is nu een onaanzienlijk, doodlopend
straatje, waaraan geen adressen zijn gevestigd ;
 Een verzoek van de heer P. van der Vlugt om zijn grootvader, de amateurhistoricus Henk Kiela te
vernoemen;
Deze stukken zullen worden behandeld onder agendapunt 11;
 De gebruikelijke BAG-mutaties.
3. Vaststelling notulen 18 december 2014.
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 18 december 2014 worden ongewijzigd
vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
4. Uitgebrachte adviezen.
De uitgebrachte adviezen, zoals vermeld in de agenda, zijn in de respectieve collegevergaderingen
vastgesteld.
5. Overleg portefeuillehouder.
Dit heeft niet plaatsgevonden.
6. Weeshuissteeg / Lange Achterweg.
Aangezien naamgeving pas vereist is na de verbouwing, die ongeveer drie jaar zal duren, van het
voormalige Weeshuis, is naamgeving voorlopig niet aan de orde. Dit punt zal daarom worden
geplaatst op de pro-memorielijst. Overigens was de oorspronkelijke naam van deze steeg:
’Ouwewijvenreet’.
7. Sportpark A4.
De voorzitter sondeert de voorkeuren voor een naam voor het sportpark. Hierbij worden de
navolgende namen genoemd: (Koning) Willem-Alexander en Nelson Mandela. De naam (Koning)
Willem Alexanderpark wordt gemotiveerd met de overweging dat deze naam dynastiek gezien in het
verlengde ligt van de namen Julianapark en Prinses Beatrixpark. In de loop van de gedachtenwisseling
wordt ook nog de naam van Prinses Amalia genoemd. De naam Nelson Mandela wordt genoemd naar
aanleiding van het initiatief van Mari Dingenouts, zoals vermeld in de vergadering van 3 april 2014.
Mandela was bovendien ook iemand die op het belang van sportbeoefening wees als bron van
verbroedering.
Algemeen is men het over eens dat, gezien de omvang van het sportpark, alleen iemand van
bovenlokaal dan wel internationaal belang voor vernoeming in aanmerking komt.
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Besloten wordt over de naamgeving verder na te denken en ook de nu afwezige leden te verzoeken
met suggesties te komen. Het punt zal op de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd.
8. Ontsluitingswegen Sportpark A4.
Het voorstel is de nieuwe ontsluitingsweg van de A4 die vanaf de aansluiting op de Brederoweg
parallel gaat lopen met de Zoomweg, een naam te geven. In de nieuwe situatie is de Zoomweg dan
bereikbaar via een aansluiting parallel aan de noordzijde van de Brederoweg, terwijl de nieuwe weg
bereikbaar is via de zuidzijde van de Brederoweg. Ampele discussie volgt over het traject van deze
wegen en over de vraag hoe ze precies gaan lopen. Het blijkt dat nog niet duidelijk is hoe de
de ontsluiting naar tennispark Kethelhage wordt. Omdat hierover eerst duidelijkheid moet zijn, wordt
besloten dit punt op de volgende vergadering opnieuw te agenderen.
9. Harga-zuid / Venturalocatie.
In het sportpark Harga wordt op de zogenaamde ‘Venturalocatie’, gelegen in de driehoek tussen de
Olympiaweg in het noorden en de Sportlaan in het zuiden, een woongebied ontwikkeld. Hiervoor
zullen drie of vier straatnamen nodig zijn. Ten noorden van deze locatie zullen nog twee
woongebieden komen. Alvorens namen te bedenken voor de afzonderlijke straten op deze locatie, die
als eerste zal worden ontwikkeld, is het noodzakelijk na te denken over een thema voor het gehele
gebied, waarna groslijsten kunnen worden gemaakt voor de afzonderlijke straten. Bij omvraag blijkt
dat er wordt gedacht aan namen van Griekse goden, gegeven de Olympiaweg en van Germaanse
goden, gegeven de naam Harga, het Oud-Nederlandse woord voor heiligdom. Hierover zal verder
worden nagedacht. Besloten wordt derhalve ook dit punt op de volgende vergadering opnieuw te
agenderen.
10. Volkspark / Sterrebos.
Naar aanleiding van de reacties op een bericht op de Facebookpagina van
‘JeBentEenSchiedammerAls’ over het Sterrebos, wordt door de initiatiefnemer van deze pagina het
verzoek gedaan de naam ‘Volkspark’ te veranderen in ‘Sterrebos’, uitgaande van de foute
veronderstelling dat dit de oude naam was van het park. De naam Volkspark wordt echter al vanaf de
aanleg van dit park in 1916 gebruikt. Dit park kwam juist in de plaats van het Sterrebos, dat in
hetzelfde jaar een industriële bestemming kreeg. Aangezien het Sterrebos dus reeds lang is verdwenen
en niet identiek is met het Volkspark, wordt besloten niet op dit verzoek in te gaan. De secretaris zal
dit de initiatiefnemer van deze actie aldus berichten.
11. P.M.-lijst
Aan de lijst worden toegevoegd: Weeshuissteeg, Verspeekstraat en vernoeming Henk Kiela.
12. Wat verder ter tafel komt.
Als volgende vergaderdatum wordt dinsdag 24 november om 15.00 uur afgesproken.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2015.

de voorzitter,

de secretaris,
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