Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op donderdag
20 april 2017 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf.
____________________________________________________________________________________
Aanwezig zijn: Ine Berg, Laurens Priester (voorzitter), Dick Gelderblom, Herman Kriek, Ser Louis,
Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris).
Afwezig met kennisgeving zijn: Herman Kriek en Hans van der Sloot. Zonder kennisgeving is afwezig
Rihilda Keizer.

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda.
Om 14.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij overhandigt de
leden elk een exemplaar van het boek ‘Over straatnamen met name’ geschreven door het lid van de
Delftse straatnamencommissie René Dings.
Aan de agenda wordt toegevoegd: “Gebruik letterypes op straatnaambordjes”.
2. Vaststelling van de notulen van 23 februari 2016.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.
3. Ingekomen stukken.
Behalve de gebruikelijke BAG-mutaties zijn er geen ingekomen stukken.
4. Uitgebrachte adviezen.
In de collegevergaderingen van respectievelijk 11 en 18 april ll. zijn de namen ‘Akkerrandpad’ en
‘Veenweidepad’ vastgesteld. De adviesnota’s voor de paden in het Prinses Beatrixpark, het
Polderdwarspad, de Jacob Quartelbrug en het Parallelpad zijn door de portefeuillehouder geparafeerd
en zullen waarschijnlijk aanstaande dinsdag worden vastgesteld.
5. Overleg portefeuillehouder.
Behalve dan over de onderwerpen die op de agenda voorkomen, is er geen overleg geweest.
6. Fietspaden in het Sport- en recreatiepark Willem-Alexander.
Aangezien de portefeuillehouder er de voorkeur aan geeft de voorgestelde namen van de prinsessen te
reserveren voor een eventueel park, zijn de alternatieve namen ‘Atletiekweg’, ‘Atletiekpad’,
‘Voetbalpad’ en ‘Handbalpad’ voorgesteld. Ook hier ging hij niet zondermeer mee akkoord, aangezien
hij tweemaal het gebruik van de naam ‘atletiek’ iets te veel eer voor deze sport vindt. Hans van der
Sloot heeft eerder voorgesteld de namen ‘Cricketweg’ en ‘Cricketpad’ te gebruiken, aangezien
Schiedam tot de eerste steden behoorde met een cricketclub en nog steeds een van de sterkste
cricketsteden is. De vergadering neemt dit voorstel over. Na ontvangst van de betreffende tekeningen,
zal de secretaris de adviesnota maken.
7. Naamgeving bruggen.
Herman Kriek heeft een uitdraai gemaakt van alle bruggen, waarvan er dertig een officiële naam
hebben. De overige bruggen zijn tot op heden naamloos. Allereerst is de vraag wanneer een brug in
aanmerking komt om van een naam te worden voorzien. Een naam is in ieder geval noodzakelijk als er
op die brug sprake kan zijn van eventuele calamiteiten. Voor het overige zullen we hier pragmatisch
mee omgaan en een brug een naam geven als de noodzaak daarvan blijkt. Ine Berg zal een uitdraai
maken van de bruggen die in de BAG voorkomen. Bruggen die geen naam hebben komen daarin niet
voor. Leon Verzijden zal nagaan of er ook fietstunnels zijn die een naam dienen te hebben. Op de
volgende vergadering zal dit punt opnieuw worden geagendeerd.
8. Pro-memorielijst.
Aan de lijst worden toegevoegd:
 verlegd fietspad aan de Nieuwpoortweg;





Burgemeester Peek;
Burgemeester te Loo;
Wilton (weg naar het toekomstige baggerdepot?).

8A. Toegevoegd agendapunt.
Leon Verzijden zegt benaderd te zijn door de IRADO (die de straatnaambordjes maakt) met de vraag
welke lettertypes gebruikt moeten worden op de straatnaambordjes. Ine Berg deelt mee dat men
wettelijk verplicht is om de BAG-voorschriften te volgen. Hierbij moeten de uitvoeringsvoorschriften,
zoals genoemd in de ‘Verordening naamgeving en nummering’ van 2014 (VR nr. 14) worden gevolgd.
[Het blijkt overigens dat er na deze verordening geen nieuwe uitvoeringsvoorschriften zijn vastgesteld,
zodat die van 2006 nog gelden].
9. Wat verder ter tafel komt.
Leon Verzijden zegt benaderd te zijn door een burger met de vraag waar het ‘Nicolaas Eliashof’ ligt.
Dit blijkt te liggen achter de bebouwing aan de Lange Nieuwstraat. De naam is overigens al in 2005
vastgesteld.
De secretaris zal een overzicht maken van de vervallen straatnamen.
Als volgende vergaderdatum wordt 15 juni om 14.00 uur afgesproken.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 15.15 uur gesloten.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2017.
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