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

22 december 2016 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).  

 

Afwezig met kennisgeving is Rihilda Keizer.  

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.  

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

ongewijzigd vastgesteld, waarbij wordt aangetekend dat de juiste naam van het onder agendapunt 8 

genoemd park ‘Prinses Beatrixpark’ is.  

 

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: 

 onder agendapunt 10 wordt als naam gelezen ‘Prinses Beatrixpark’. 

 

Naar aanleiding van het vermelde onder punt 8 wordt aangetekend dat ons advies voor de naam 

‘Taansteegbrug’ door het college niet is overgenomen maar dat de benaming ‘Taanbrug’ is 

vastgesteld. 

 

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

secretaris. 

 

3. Ingekomen stukken. 

Ingekomen is een brief van de Dienst van het Koninklijk Huis, waarbij instemming wordt verleend 

met de naamgeving ‘Sport- en recreatiepark Willem-Alexander’. Voorts zijn de gebruikelijke BAG-

mutaties ontvangen. 

 

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

 in die van 21 juni de naam ‘Taanbrug’; 

 in dezelfde vergadering de naam ‘Sport- en recreatiepark Willem-Alexander; 

 in die van 23 augustus de naam ‘Johannes Verhulststraat’. Ine Berg merkt op dat er nog geen 

straatnaambordje is aangebracht. Hoewel dit voorstel niet in de commissievergadering is 

behandeld, was deze naam al eerder vastgesteld, bij nader inzien echter voorbarig. 

 

5. Overleg portefeuillehouder. 

Dit overleg heeft niet plaatsgevonden voor zover het onderwerpen betreft die niet geagendeerd zijn.  

 

6. Voormalig sportpark Kethel. 
Er zijn twee ideeën voor een thema voor dit gebied, namelijk ‘Heren en Vrouwen van Kethel en 

Spaland’ en ‘Kethelse persoonlijkheden’. De voorkeur van de vergadering gaat in meerderheid uit naar 

het tweede thema. Het blijkt dat er vijf namen nodig zijn, waarvan de navolgende worden gekozen: 

Jacobus Verspeek (1843-19.., textielhandelaar en raadslid), Jannetje Verbakel (1864-1944, 

winkelierster), Cornelis van der Loo (1818-1883, molenmaker), Pieter van der Kuij (1908-1970, 

dorpsarts) en Jacob Quartel (1887-1965, brievenbesteller). De naam van de bestaande Verspeekstraat 

zal hierbij moeten worden ingetrokken en vervangen door een andere naam. Dit zal op de volgende 

vergadering worden geagendeerd. 

 

7. Harga-midden / Olympiaweg. 

Door de projectleider voor dit gebied is het verzoek gedaan de Olympiaweg (gedeeltelijk) te 

hernoemen als Olympiasingel, dit in verband met de huisnummering, die hier noodgedwongen uit 



letternummering bestaat. Na overleg met de portefeuillehouder is besloten dit verzoek niet te 

honoreren. 

Wat betreft de naamgeving voor het gebied Harga-midden is, naar aanleiding van een verzoek van het 

raadslid Peter Groeneweg, met de portefeuillehouder afgesproken in ieder geval de naam ‘Nouchka 

Fontijn’ te gaan gebruiken. 

Aangezien we nog niet over een definitieve tekening beschikken, wordt dit punt aangehouden. 

 

8. Fiets- en voetpaden. 
a. Veenweidepad 

Door het college van B&W van de gemeente Midden-Delfland is afgelopen februari besloten het 

fietspad parallel aan de A4, voor zover het op het grondgebied van die gemeente ligt ‘Veenweidepad’ 

te noemen. Afgesproken is dat Schiedam het naambesluit zal volgen. Herman Kriek zal nagaan tot 

waar precies dit pad loopt, waarna een adviesnota zal worden gemaakt. 

b. Fietspad lopend van de Polderweg naar de Kiotoweg in Rotterdam 

Door de gemeente Rotterdam is het verzoek gedaan dit pad van een naam te voorzien, waarna 

Rotterdam het pad, voor zover het in die gemeente ligt, van dezelfde naam zal voorzien. Na een 

gedachtenwisseling wordt besloten te adviseren dit pad ‘Polderdwarspad’ te noemen. Na het genomen 

besluit zal de secretaris de gemeente Rotterdam op de hoogte stellen. 

c. Parallelpad 

Besloten wordt te adviseren het verlengde van dit pad (naast de bioscoop) eveneens Parallelpad te 

noemen. 

e. Fietspaden sport- en recreatiepark Willem-Alexander 

Aangezien we nog niet over een tekening beschikken, kunnen er nog geen namen worden vastgesteld, 

ondanks dat de paden al aangelegd zijn. 

f. Voetpaden in het Prinses Beatrixpark 

Een aantal van de bestaande paden zal worden verlengd, terwijl andere paden worden toegevoegd. 

Herman Kriek licht de situatie toe. De namen zijn gekozen in overleg met de ‘Stichting Vrienden van 

Beatrixpark Schiedam’. De paden die verlengd worden zijn: ‘Ganzenpad’, ‘Karperpad’, ‘Vossenpad’, 

‘Drakenpad’ en ‘Kattenpad’. Voorgesteld wordt de nieuwe paden de namen te geven van 

‘Konijnenpad’, ‘Eekhoornpad’, ‘Eendenpad’, ‘Reigerpad’, ‘Uilenpad’ en ‘Bijenpad’. De vergadering 

gaat met dit voorstel akkoord. De secretaris zal de adviesnota maken. Herman Kriek deelt nog mee dat 

er geen straatnaamborden komen maar dat de namen zullen worden aangegeven door middel van 

pictogrammen op het wegdek. 

 

9. Projectnaam Van Heuven Goedhartstraat / M.C.M. de Grootstraat. 

In Nieuwland wordt een nieuw project opgestart, waarbij het gebied tussen de Van Heuven 

Goedhartstraat en de M.C.M. de Grootstraat herontwikkeld wordt. Hiervoor is een projectnaam nodig. 

Van de per e-mail verzonden groslijst wordt geen van de namen overgenomen, maar wordt na enige 

gedachtenwisseling unaniem de benaming ‘De Eendracht’ gekozen. Dit was de naam van de 

coöperatieve drukkerij die in 1897 door M.C.M. de Groot werd opgericht. 

 

10. Pro-memorielijst. 
Anders dan in de vorige vergadering besloten, blijft de naam ‘Nelson Mandela’ gehandhaafd. Van de 

lijst kunnen worden geschrapt: ‘Polderdwarspad’ en ‘Verspeekstraat’.  

 

11. Wat verder ter tafel komt. 

Naar aanleiding van een krantenbericht van 9 juli l.l., waarbij vermeld wordt dat 1334 bruggen in 

Amsterdam naamloos zijn, wordt de vraag gesteld hoeveel naamloze bruggen er in Schiedam zijn. 

Herman Kriek antwoordt dat alle bruggen van een nummer zijn voorzien, dit om utilitaire redenen. Hij 

zal nagaan welke bruggen nog naamloos zijn. 

 

Leon Verzijden deelt mee dat het fietspad aan de Nieuwpoortweg zal worden verlegd. Het zal parallel 

gaan lopen aan de Rijksweg A20. Hij zal voor een tekening zorgen. 

 

Als volgende vergaderdatum wordt donderdag 23 februari 2017 afgesproken om 14.00 uur. 



 

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.50 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2017. 

 

 

 

 

 

de voorzitter,         de secretaris, 

 

 

 

 

 

 


