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Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op dinsdag 16 

maart 2016 in lunchkamer 1 van het Stadskantoor aan het Stadserf. 

____________________________________________________________________________________ 

  

Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Herman Kriek, Ser Louis, Hans van der Sloot, 

Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris).  

 

In verband met agendapunt 8 is tevens aanwezig Annemarie Nix. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn: Rihilda Keizer en Dick Gelderblom. 

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.  

Om 10.00 opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 

Annemarie Nix die aanwezig is voor agendapunt 8, ‘Fietspaden sportpark A4’. 

 

De voorzitter doet verslag van het overleg met het college over Harga-zuid. Het college heeft ons 

advies inzake de vernoeming van Griekse aangehouden. Vervolgens is overleg geweest met de 

portefeuillehouder en de wethouders Houtkamp en Gouweleeuw (‘Schiedam in Beweging’), waarbij 

de voorkeur voor twee thema’s werd uitgesproken, namelijk Nederlandse Olympische kampioenen en 

namen van steden waar Olympische spelen zijn gehouden. Dit zal verder onder agendapunt 6 

behandeld worden. 

 

Ook is overleg geweest over de naamgeving voor sportpark A4. Voor deze naamgeving zal een 

wedstrijd worden gehouden, waarbij zowel de naam voor het sportpark als voor het recreatiepark zal 

worden betrokken. Vervolgens zal ook de kindergemeenteraad zich over de naam uitspreken, waarna 

onze commissie het punt zal agenderen. De verwachting is dat de naam medio juni kan worden 

vastgesteld. Overigens stuitte de naam ‘Prinses Amalia’ op verzet in het college. 

 

Aan de agenda worden twee punten toegevoegd, namelijk ‘Parkeerplaats Westmolenstraat’ en 

‘Ondertitels straatnaamborden Heenvlietsestraat en Brielsestraat’. 

 

 Aangezien Annemarie Nix om 11 uur een andere afspraak heeft, wordt begonnen met agendapunt 8. 

 

8. Fietspaden sportpark A4. 

Annemarie Nix geeft aan de hand van een kaart een toelichting over de aan te leggen fietspaden. Het 

gaat hierbij om een fietspad dwars over de tunnel, uitkomend in Vlaardingen, een pad, lopend vanaf de 

Brederoweg naar Midden-Delfland, een fietspad dat bij de Munterstraat doorloopt naar de Vlaardingse 

zijde van de tunnel en een fietspad van het Leerlooierpad naar de Brederoweg.  

Na enige gedachtenwisseling wordt besloten voor wat betreft de naamgeving eerst de naam van het 

sport- en recreatiepark af te wachten en daarbij met de naamgeving van de fietspaden aan te sluiten. 

Aan de hand van de naam van het sportpark zal dus een groslijst voor de fietspaden worden gemaakt. 

Annemarie Nix zal voor een tekening zorgen. 

Nadat de voorzitter Annemarie Nix heeft bedankt voor haar inbreng, verlaat zij de vergadering. 

 

Onder punt 9 zal het fietspad naar Midden-Delfland worden behandeld. 

 

2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 24 november 2015 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen zijn de gebruikelijke stukken betreffende BAG-mutaties. 

 

4. Uitgebrachte adviezen.  
In de collegevergadering van 22 december 2015 zijn de namen ‘Zoomweg’, ‘Zoompad’ en 

‘Brederopad’ vastgesteld. 
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5. Overleg portefeuillehouder. 

Bij de mededelingen onder agendapunt 1 is een en ander reeds vermeld. 

 

6. Harga-zuid. 
Zoals onder agendapunt 1 reeds vermeld, heeft het college de voorkeur uitgesproken voor namen van  

Nederlandse Olympische kampioenen en/of van steden waar Olympische spelen zijn gehouden. Er 

wordt geopperd ook de jaartallen van de spelen aan de stedennamen toe te voegen, bijvoorbeeld 

‘Amsterdam 1928’.  Dit laatste wordt niet praktisch geacht in combinatie met een huisnummer. En een 

stedennaam sec is niet onderscheidend genoeg in relatie tot het thema Olympische spelen. 

 

Derhalve wordt de voorkeur uitgesproken voor namen van Nederlandse Olympische sportlieden. 

Behalve overleden sportlieden, besluiten we dat ook levende sporters voor vernoeming in aanmerking 

komen. De navolgende namen worden geselecteerd, namelijk voor de vrouwelijke sporters: Yvonne 

van Gennip, Leontien van Moorsel, Anky van Grunsven, Inge de Bruijn, Ada Kok, Ellen van Langen, 

Nicolien Sauerbreij, Marianne Vos, Ans Polak (overleden te Auschwitz 1943), Ireen Wüst, Marianne 

Timmer, Esther Vergeer en Nouchka Fontijn. Voor de mannelijke sporters worden geselecteerd: Sven 

Kramer, Pieter van den Hoogenband, Ard Schenk, Hennie Kuiper, Jeroen Dubbeldam, Bep van 

Klaveren, Epke Zonderland, Wim Ruska, Maarten van der Weijden, Stephan van den Berg en Mark 

Huizinga. 

 

Voor het eerste gedeelte van het bouwplan zijn drie namen nodig. Hiervoor worden de volgende 

namen geselecteerd, namelijk Mark Huizinga, Anky van Grunsven en Esther Vergeer. 

De voorzitter zal dit afstemmen met de portefeuillehouder, waarna de secretaris de betreffende 

adviesnota zal maken. 

 

7. Sportpark A4. 

Over dit onderwerp zijn al onder agendapunt 1 mededelingen gedaan. Het wachten is nu op de uitslag 

van de wedstrijd voor de naamgeving. 

 

9. Veenweidepad. 

Met de gemeente Midden-Delfland is in november de afspraak gemaakt het fietspad parallel aan de A4 

dat zowel in die gemeente als in Schiedam ligt, in beide gemeenten dezelfde naam te geven. Schiedam 

zal daarbij het Midden-Delflandse besluit volgen. Inmiddels is door die gemeente de naam 

‘Veenweidepad’ vastgesteld, een naam die gemotiveerd wordt door het in die gemeente veel 

voorkomende landschap.  

De secretaris zal de betreffende adviesnota maken. 

 

10. Wetenschappersbuurt. 

De voorzitter doet verslag van het gesprek met de projectleider van deze buurt, die onder de naam 'De 

Nieuwe Wetenschappers' wordt gerenoveerd. Er worden 293 woningen gesloopt, waarvoor in de plaats 

148 nieuwe huur- en koopwoningen komen. In dit plan komen enkele bestaande straten op een nieuwe 

plek. Voor het eerste gedeelte, dat thans wordt gerealiseerd, is naamgeving vereist. Dit gedeelte wordt 

begrensd door de Lorentzlaan in het zuiden, de Morsestraat in het westen en de Buys Ballotsingel in 

het oosten. In het noorden en, voor een kleiner deel in het zuiden, wordt het nieuwe gedeelte begrensd 

door een nieuw aan te leggen groenzone. Na een uitgebreide gedachtenwisseling wordt voorgesteld 

om de huizen, aan beide zijden grenzend aan en te adresseren aan deze groenzone, te noemen 

'Fultonplantsoen'. De naam 'Fultonstraat blijft hierbij bestaan voor het parkeerterrein achter de huizen 

aan het 'Fultonplantsoen'. 

De loop van de Bellstraat blijft in het nieuwe plan ongewijzigd, zij het dat die iets verkort wordt door 

de aanleg van het ‘Fultonplantsoen’. 

Ook wordt voorgesteld de naam 'Buys Ballotsingel', voor zover het betreft het gedeelte 

grenzend aan de oostzijde van dit gebied, 'Dieselstraat' te noemen, zodat laatstgenoemde straat 

doorloopt tot aan de Lorentzlaan.  
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De secretaris zal de betreffende adviesnota maken. Ine Berg zal nagaan wat de adressen worden van de 

gebouwen die blijven staan. 

 

10A. Parkeerplaats Westmolenstraat. 
Herman Kriek legt de situatie ter plaatse uit. Aan de Westmolenstraat komt een parkeerplaats ter 

compensatie van de verdwenen parkeerplekken aan de Lange Haven. De ingang van de parkeerplaats 

komt aan de Westvest te liggen, terwijl de parkeerplaats in het noorden wordt begrensd door de 

Westmolenstraat, waar ook uitgangen komen. Na een gedachtenwisseling wordt besloten aan het 

college voor te stellen de parkeerplaats ‘Westmolenplaats’ te noemen. 

 

10B. Ondertitels straatnaamborden Heenvlietsestraat en Brielsestraat. 

Namens bewoners van deze straten is het verzoek gedaan aan deze straatnaamborden een ondertitel te 

mogen aanbrengen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de huizen in deze straten. 

Gedacht wordt aan een onderbord ‘1916-2016’. Leon Verzijden merkt op dat er bij Wijkontwikkeling 

budget voor dit soort projecten kan worden aangevraagd. Hij zal nagaan of dat in dit geval mogelijk is 

en zal bij positief bericht voor de bordjes zorgen. 

 

11. Pro-memorielijst. 

Naar aanleiding van de vraag op de vorige vergadering, wordt de naam ‘Locomotiefsteeg’ van de lijst 

geschrapt. 

 

12. Volgende vergaderdatum, wat verder ter tafel komt, rondvraag. 

Als volgende vergaderdatum wordt dinsdag 31 mei afgesproken om 9.00 uur. Van de rondvraag wordt 

geen gebruik gemaakt. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 12.00 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2016. 

 

 

 

 

 

de voorzitter,         de secretaris, 

 


