
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op dinsdag 31 

mei 2016 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 

____________________________________________________________________________________ 

  

Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom,  Ser Louis, Peter Thomsett en 

Jef Jansen (secretaris).  

 

Afwezig met dan wel zonder kennisgeving zijn: Rihilda Keizer, Herman Kriek, Hans van der Sloot en 

Leon Verzijden  

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.  

Om 9.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededeling wordt 

gedaan van de afwezigen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststelling van de notulen van 15 maart 2016. 

In de notulen van het verhandelde in de vergadering van 15 maart l.l. wordt het volgende gewijzigd: 

 de datum van de vergadering wordt gelezen als 15 maart 2016; 

 onder punt 1 wordt gelezen: “Het college heeft ons advies inzake de vernoeming van Griekse 

goden en godinnen aangehouden”; 

 onder punt 6 wordt in plaats van “Harga-zuid” gelezen “Harga”; 

 onder punt 10 wordt als laatste zin gelezen: “Ine Berg zal nagaan wat de adressen zijn van de 

gebouwen die blijven staan.” 

 

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

secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen zijn de gebruikelijke stukken betreffende BAG-mutaties. 

 

4. Uitgebrachte adviezen.  
In de respectieve collegevergaderingen zijn de navolgende namen vastgesteld: 

 in die van 5 april l.l. de straatnamen van het nieuwbouwplan ‘De Nieuwe Wetenschappers’; 

 in die van 3 mei l.l. de naam van het thema voor de naamgeving van Harga en van de straten in 

het deelgebied Harga-zuid. Het thema voor de naamgeving is ‘Nederlandse Olympische 

kampioenen in heden en verleden’. De vernoemde sporters, Esther Vergeer, Anky van Grunsven 

en Mark Huizinga, hebben met de naamgeving ingestemd.; 

 eveneens in de vergadering van 3 mei de naam ‘Westmolenplaats’. 

 

5. Overleg portefeuillehouder. 

Met burgemeester Lamers is overleg geweest over de naamgeving van sportpark A4 en van de nieuwe 

brug over de Lange Haven. Een en ander wordt verder behandeld onder de betreffende agendapunten.  

 

6. Sportpark/recreatiepark A4. 

De voorzitter licht de procedure voor de naamgeving toe. Er zijn in het kader van de actie ‘Kom maar 

op met die naam’ van  ‘Schiedam In Beweging’ ruim veertig namen voor het park ingezonden. Daaruit 

selecteert de Kindergemeenteraad (KGR), die daarbij zal worden geadviseerd door de voorzitter, op 10 

juni tien namen. Uit deze namen kiest onze commissie er één, die uiterlijk op 13 juni bij B&W via een 

adviesnota zal worden ingediend. Vervolgens wordt de naam vastgesteld in de collegevergadering van 

21 juni, waarna de naam de volgende dag feestelijk bekend zal worden gemaakt door wethouder 

Gouweleeuw. 

 

7. Fietspaden sportpark A4. 

Zoals op de vorige vergadering is afgesproken, zullen de namen van de fietspaden pas worden 

vastgesteld nadat we, aan de hand van de naam van het sportpark, een thema voor naamgeving hebben 



waaruit we namen kunnen kiezen. Alleen voor het pad parallel aan de A4, dat doorloopt naar de 

gemeente Midden-Delfland, is door die gemeente reeds de naam Veenweidepad vastgesteld. Deze 

naam zal ook in Schiedam gaan gelden. 

 

8. Brug over de Lange Haven. 

In het in 2014 vastgestelde inrichtingsplan voor de Lange Haven is ook een brug opgenomen voor 

langzaam verkeer. Het wordt een brug die qua uiterlijk aansluit op de historische omgeving van het 

gebied en die in het verlengde ligt van de Taansteeg. Ook in de achttiende eeuw lagen er over de 

Lange Haven twee bruggen, namelijk de Blauwe en de Rode Brug. Beide bruggen zijn in 1777 

gesloopt om dat ze in zeer slechte staat waren en bovendien omdat een van de bruggen een hinderpaal 

zou kunnen zijn bij de uitwatering van de ‘nieuwe sluis’ aan de tegenwoordige Nieuwe Sluisstraat. In 

plaats daarvan kwam er één nieuwe brug, die genoemd is naar de aanliggende steeg en die dan ook 

‘Appelmarktbrug’ heet. De keuze is nu om de nieuwe brug de historische naam ‘Rode Brug’te geven, 

(naar de brug die dichtbij de huidige nieuwe brug lag) of de naam aan te laten sluiten bij de naam van 

de steeg die in het verlengde ligt. De naam zou dan hetzij Taanbrug hetzij Taansteegbrug worden. Na 

enige gedachtenwisselingwordt gekozen voor de naam ‘Taansteegbrug’. Hierbij wordt het voorbehoud 

gemaakt dat er ook nog naar de voorkeur van de vandaag niet aanwezige commissieleden zal worden 

geïnformeerd. In de adviesnota zal een verklaring van de naam Taansteeg worden opgenomen. 

 

9. Pro-memorielijst. 
Aangezien de naam Nelson Mandela onderdeel uitmaakt van de inzendingen voor het sportpark A4, 

kan die van de p.m.-lijst worden geschrapt. Namens Hans van de Sloot wordt het voorstel gedaan de 

naam Alewijn de Groot aan de lijst toe te voegen. Hij zal deze keuze op een volgende vergadering 

toelichten. 

 

10. Wat verder ter tafel komt. 

De voorzitter wijst op een artikel in het Algemeen Dagblad naar aanleiding van een schietpartij in het 

Beatrixpark, waarin gesteld wordt dat een goede bewegwijzering in dit park ontbreekt. Burgemeester 

Lamers deelt deze mening niet.  

 

11. Volgende vergaderdatum 

De communicatie over de naamgeving van het sportpark zal per e-mail worden gedaan. Als volgende 

vergaderdatum wordt dinsdag 28 juni afgesproken om 9.00 uur. 

 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 9.35 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 december 2016. 

 

 

 

 

 

de voorzitter,         de secretaris, 

 

 


