
Notulen van de vergadering van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte, gehouden op 
donderdag 6 december 2018 in de vergaderzaal van het Gemeentearchief aan het Stadserf. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig zijn: Laurens Priester (voorzitter), Ine Berg, Rihilda Keizer, Herman Kriek, Hans van der 
Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden en Jef Jansen (secretaris). Voorts is aanwezig de nieuwe 
beoogd secretaris Erik Visscher. 
 
Afwezig met kennisgeving zijn: Dick Gelderblom en Ser Louis. 
 
1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen.  
Om 14.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
beoogde nieuwe secretaris Erik Visscher. De huidige secretaris functioneert thans namelijk in zijn 
‘reservetijd’: formeel mag hij met pensioen, maar hij zal nog een jaar extra aan het archief verbonden 
blijven. Wel zal hij zoveel mogelijk van zijn ‘neventaken’ afstoten, waaronder het secretariaat van de 
commissie. Hij heeft inmiddels het college van B&W verzocht hem van de functies als lid en 
secretaris van de commissie te ontheffen. 
Wij nemen ook afscheid van Dick Gelderblom. Hij was het langstzittende lid en werd benoemd in  
1992. Oorspronkelijk was hij afgevaardigde van de hulpdiensten, maar na zijn pensionering in 2006 
zat hij in de commissie op persoonlijke titel. Wij zullen nagaan wie van de hulpdiensten in zijn plaats 
kan worden benoemd. Als mogelijke kandidaat wordt de ‘wijkbrandweerman’ Olof Waltman 
genoemd. Hij zal door Herman Kriek worden gepolst. 
In de eerstkomende vergadering zal van beide bestuursleden officieel afscheid worden genomen. 
 
Erik Visscher heeft het instellingsbesluit voor de commissie nagezien en geconstateerd dat de 
commissie uit ten hoogste zeven leden dient te bestaan. De huidige commissie bevat tien leden. 
Aangezien het lidmaatschap van Herman Kriek en Leon Verzijden alternerend dan wel aanvullend is, 
telt de commissie formeel  negen leden, dus nóg twee teveel. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Vaststelling van de notulen. 
De notulen van het verhandelde in de vergadering van 8 februari 2018 worden ongewijzigd 
vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris. 
 
3. Ingekomen stukken. 
Behalve de gebruikelijke BAG-mutaties zijn er geen ingekomen stukken. 
 
4. Uitgebrachte adviezen. 
Door het college van B&W zijn de navolgende namen vastgesteld: 
• in de collegevergadering van 27 maart 2018 de namen in het deelgebied Harga-midden; 
• in de vergadering van 1 mei 2018 de naam ‘Oranjeplantsoen’; 
• in de vergadering van 3 juli de naam ´Pieter van de Hoogenbandstraat´ voor ook de straat haaks 

op dezelfde straat; 
• in de vergadering van 17 juli 2018 de namen van de fietspaden ‘Nieuwpoortpad’, ‘Muiderslotpad’ 

en ‘Bovenlangs’. Laatstgenoemd pad loopt overigens niet vanaf de Brederoweg, zoals in het 
besluit staat, maar vanaf de Cricketweg. Dit zal in een reparatiebesluit worden hersteld. 
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5. Overleg portefeuillehouder. 
Het was de bedoeling dat Catelijne de Groot vandaag als portefeuillehouder de vergadering zou 
bijwonen. Door haar voortijdig vertrek als wethouder kon dat geen doorgang vinden. Met haar is 
gesproken over een toekomstige afgevaardigde in onze commissie namens de hulpdiensten. Haar 
portefeuille is tijdelijk overgedragen aan de burgemeester. Met hem is gesproken over de vraag van de 
fractievoorzitter van D’66 in de gemeenteraad J. van Sliedregt waarom het lid van de verzetsgroep ‘De 
Geuzen’ Dirk Kouwenhoven als enige geen straatnaam heeft. De voorzitter heeft hem geantwoord dat 
er in Schiedam reeds een Couwenhovenstraat was, hetgeen verwarring zou geven. De naam zal 
evenwel worden toegevoegd aan de pro-memorielijst. Het eerstvolgende overleg met de 
portefeuillehouder is op 20 december. 
 
6. Nieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat. 
Op het terrein achter het voormalige postkantoor zal nieuwbouw worden gepleegd. Daarbij ontstaat 
een pleintje aansluitend op de steeg tussen het Blauwhuis en het voormalige postkantoor. De steeg is 
echter al van de naam Lange Nieuwstraat voorzien, terwijl het pleintje particulier terrein wordt en dus 
geen naam behoeft. Niet onmogelijk is dat dat het stukje steeg tot aan het hek een naam behoeft, maar 
dat is niet zeker. Ook is onzeker hoe de nieuwbouw op de plaats van de voormalige Rehobotschool 
kan worden bereikt. Gezien deze onzekerheden wordt daarom na ampele discussie besloten  een en 
ander door Herman en Leon te laten nagaan. Zij zullen ook contact opnemen  met de projectleider 
Astrid Mol. Dit punt zal op de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd. Overigens wordt 
er al een suggestie gedaan voor een naam, te weten ‘Van der Schalk’, dit omdat het terrein eens 
eigendom was van de familie Van der Schalk, onder andere bekend van bierbrouwerij ‘De Griffioen’. 
Hun woonhuis stond namelijk op de plek van het voormalige postkantoor, terwijl de ruimte daarachter 
de bijbehorende tuin was. 
 
7. Kerkslop. 
Het is gebleken dat bij de officiële vaststelling in 2009, waarbij op grond van de Wet BAG die 
straatnamen als feitelijk bestaand werden verklaard die niet eerder formeel waren vastgesteld en 
waarvan derhalve geen brondocumenten waren, de naam ‘Kerkslop’ over het hoofd is gezien. Het 
betreft een naam die reeds lang in de volksmond bestaat. Aan genoemde steeg, die loopt van de 
Dorpsstraat tot aan het plein rond de Dorpskerk, zijn geen adressen gevestigd, met uitzondering van 
een transformatorhuisje dat zonder problemen kan worden vernummerd. De vergadering gaat ermee 
akkoord het college te adviseren deze naam vast te stellen. 
 
8. Wijziging verordening naamgeving en nummering. 
Aangezien per 1 juli 2018 de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen is gewijzigd, er derhalve 
niet meer wordt gesproken van ´basisregistraties´ maar van ´basisregistratie´; voorts de definitie van 
´ligplaats´ in de wet wijzigt en er tenslotte door de VNG ook andere suggesties voor wijzigingen zijn 
gedaan, dient de bestaande verordening, zoals vastgesteld in de gemeenteraad van 7 maart 2014, te 
worden gewijzigd.  Ine Berg merkt op dat ook het bepaalde over de adressering van terreinen kan 
vervallen. Besloten wordt Ine Berg, Erik Visscher en Jef Jansen op te dragen een voorontwerp voor de 
verordening te maken. Na akkoord door de commissie zal contact worden opgenomen met Juridische 
Zaken. 
 
9. Aftreden en vervanging van commissieleden. 
Is reeds behandeld onder agendapunt 1. 
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10. Pro-memorielijst. 
Zoals onder agendapunt 5 is besproken, wordt aan de lijst toegevoegd: ‘Dirk Kouwenhoven’. 
 
11. Wat verder ter tafel komt, rondvraag. 
Ine Berg meldt dat er een vervolg komt op het onderwerp ‘Weeshuissteeg’. 
 
12. Volgende vergaderdatum. 
Als volgende vergaderdatum wordt afgesproken donderdag 24 januari 2019 om 15.00 uur. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering om 16.15 uur gesloten. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2019. 
 
 
 
 
 
de voorzitter,         de secretaris, 
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