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Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op dinsdag 24 

november 2015 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 

____________________________________________________________________________________ 

  

Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek, Ser Louis, 

Hans van der Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris).  

 

In verband met agendapunt 7 is tevens aanwezig Annemarie Nix van het project A4. 

 

Afwezig met kennisgeving is Rihilda Keizer. 

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.  

Om 15.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 

Annemarie Nix die aanwezig is voor het agendapunt over de ontsluitingswegen van de A4. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststelling notulen 20 oktober l.l. 

Naar aanleiding van het vermelde over de dynastieke volgorde onder agendapunt 7 merkt de voorzitter 

op dat zowel Juliana als Beatrix zijn vernoemd toen ze nog prinses waren en dat deze volgorde toen 

nog niet zeker was. Dit zou een overweging kunnen zijn om nu prinses Amalia te vernoemen.  

Met inachtneming van deze aanvulling worden de notulen vastgesteld, onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen zijn de gebruikelijke stukken betreffende BAG-mutaties. 

 

4. Uitgebrachte adviezen.  
Zijn er niet. 

 

5. Overleg portefeuillehouder. 

Met de burgemeester is overleg geweest  over de eventuele vernoeming van Nelson Mandela voor het 

sportpark A4. De portefeuillehouder is hier geen voorstander van en zou de naam liever reserveren 

voor een toekomstige rotonde. 

 

6. Sportpark A4. 
Annemarie Nix doet de mededeling dat de projectwethouder ‘Schiedam In Beweging’ (SIB) Marcel 

Houtkamp de wens heeft uitgesproken onder de betreffende sportverenigingen een enquête te houden 

voor een naam. Voor het beheer van het sportpark zal een stichting in het leven worden geroepen die 

in de loop van het volgend jaar zal worden opgericht. Doel van deze stichting is ook gebruikers van 

het sportpark te werven. De enquête zou door de  stichting kunnen worden georganiseerd. Een en 

ander zal nader worden uitgewerkt door Marianne Ames van het team ROB. In ieder geval is de 

naamgeving van het park nog niet urgent. 

Bij inventarisatie van de voorkeuren voor een naam blijkt die van Prinses Amalia favoriet, daarna die 

van Willem Alexander, terwijl een minderheid de voorkeur geeft aan de naam Nelson Mandela. 

Annemarie Nix geeft in overweging dat het park uit twee delen zal bestaan, namelijk een sportgedeelte 

(ten noorden van de Brederoweg) en een recreatiegedeelte (ten zuiden van de Brederoweg) en dat dus 

waarschijnlijk twee namen nodig zijn. Door het project SIB zal een desbetreffend voorstel worden 

gemaakt. Dick Gelderblom geeft in overweging namen te gebruiken uit de voormalige Holierhoekse 

polder, terwijl Hans van der Sloot voorstelt bronnenonderzoek te doen naar eventuele historische 

namen. De voorzitter zal een en ander met onze portefeuillehouder overleggen. 

 

7. Ontsluitingswegen A4. 

Annemarie Nix meldt dat deze week is begonnen met de heiwerkzaamheden voor het sportverzamel-

gebouw van het park. De parkeerruimten voor het park komen onder de luifels van de sportvelden en 

worden bereikbaar via  een weg  die loopt vanaf Brederoweg en die verder gaat over de huidige 
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bouwweg. Deze weg, die parallel gaat lopen met de huidige Zoomweg, moet van een naam worden 

voorzien. Deze nieuwe weg wordt dus een autoweg, terwijl de huidige Zoomweg een fietspad wordt. 

Ook het fietspad parallel aan de trambaan over de Brederoweg moet een naam krijgen. Na ampele 

discussie wordt besloten B&W te adviseren dit pad ‘Brederopad’ te noemen, om naam de huidige 

Zoomweg, die fietspad wordt, ‘Zoompad’ te noemen en om de nieuwe weg ‘Zoomweg’ te noemen. 

Hoewel het tennispark Kethelhage  aan de huidige Zoomweg is geadresseerd, geeft dit geen probleem 

omdat dit in de nieuwe situatie aan de ‘nieuwe’ Zoomweg kan worden geadresseerd.  

In de collegevergadering van vandaag is ook besloten over de aanleg van een viertal fietspaden als 

ontsluiting van het sportpark. Annemarie Nix geeft een overzicht over de loop van deze paden. De 

naamgeving van deze paden is nog niet urgent. 

Ook het fietspad dwars op de Woudweg, parallel aan de A4 en uitkomend op de Oostveenseweg in de 

gemeente Midden-Delfland, dient van een naam te worden voorzien. Van de gemeente Midden-

Delfland  is het verzoek gekomen hierover overleg te plegen, zodat de het pad in beide gemeenten 

dezelfde naam kan krijgen. De gemeente Midden-Delfland zal met een voorstel voor een naam komen 

en, mochten wij daarmee instemmen, ons verzoeken deze naam ook voor de gemeente Schiedam vast 

te stellen. 

 

8. Harga-Zuid. 

Aan de hand van de twee groslijsten wordt de voorkeur uitgesproken voor die van Griekse goden. 

Voor drie straten zijn namen nodig. Van de groslijst worden de navolgende namen geselecteerd: 

Apollo, Hera en Pallas Athene. Daarnaast worden ook nog de namen Heracles en Afrodite (Aphrodite) 

genoemd. We zullen de verdere ontwikkelingen van de bouwplannen  voor deze buurt afwachten. [Na 

de vergadering blijkt dat op het betreffende terrein archeologisch eerst onderzoek zal moeten worden 

gedaan.] 

 

9. Pro-memorielijst. 

De vraag wordt gesteld of de naam Locomotiefsteeg gehandhaafd moet blijven. [Raadpleging na 

afloop van de vergadering leert het volgende: deze steeg is particulier eigendom en kan dus per 

definitie niet worden benoemd. De steeg maakte onderdeel uit van de plannen voor de vestiging van 

een hotel in de Havenkerk. Aangezien deze plannen reeds lang geleden zijn afgeblazen, kan de naam 

van de lijst worden geschrapt]. 

 

10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag. 

Leon Verzijden maakt melding van het opknappen van de Rubenslaan en het aldaar aangelegde 

fietspad. Het blijkt dat dit pad al de neem Rubenspad heeft. 

 

11. Volgende vergaderdatum. 

Besloten wordt de eerstkomende vergadering te houden op een donderdag in januari. De secretaris zal 

met een voorstel voor een datum komen.  

 

12. Sluiting 

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van  

 

 

 

 

 

de voorzitter,         de secretaris, 

 


