
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats Datum Registratienummer 
Schiedam 8 april 2019 MEM0028777 
Aanwezig   
Ine Berg, Herman Kriek, Laurens Priester, Peter Thomsett, Leon Verzijden, Erik 
Visscher en Olof Waltman 
Afwezig   

Ser Louis, Rihilda Keizer en Hans van der Sloot 
Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 
1. Opening, vaststelling agenda 
2. Verzoek tot naamgeving terrein tussen ’s Gravelandseweg 555 en 557 

Toelichting door twee heren namens DSW. Het voorstel is om het terrein te noemen: Chris 
Oomenplein. DSW is met de gemeente overeengekomen om het terrein tussen de twee panden 
te kopen. DSW wil het verfraaien. Het gebied blijft openbaar toegankelijk, maar mogelijk komt 
er wel een slagboom. Er komt geen hek omheen.  
Voorzitter en secretaris hebben de situatie ter plaatse bekeken. De voorzitter verzoekt om een 
schriftelijke motivatie en een tekening aan te leveren.  
Als een nieuw adres is vastgelegd in de BAG, wordt het (uiteindelijk) ook vindbaar voor 
navigatiesystemen. De procedures is als volgt: de commissie adviseert aan het college van 
burgemeester en wethouders, dat beslist. De voorzitter en secretaris overleggen spoedig met de 
burgemeester (portefeuillehouder). 
De vertegenwoordigers van DSW verlaten de vergadering. 
 

3. Mededelingen 
a. De formele benoeming van Olof Waltman namens de hulpdiensten als lid van 

de commissie moet nog plaatsvinden. 
b. Wijziging portefeuilleverdeling: wethouder Ruseler heeft de portefeuille 

Naamgeving Openbare Ruimte overgedragen aan de burgemeester. 
c. Nieuwbouw aan de Lange Nieuwstraat / Nieuwe Haven: bij gebrek aan 

informatie wordt dit punt aangehouden. 
4. Verslag vorige vergadering, 24 januari 2019: ongewijzigd vastgesteld. 
5. Bamboe straatnaamborden (artikel Algemeen Dagblad 5 maart 2019,  

https://www.ad.nl/binnenland/duurzaam-verkeersbord-van-bamboe-rukt-
op~a7adf20b/     ) 

Leon Verzijden heeft contact gehad met leveranciers. De straatnaamborden van bamboe zijn 
zwaar. Bij beschadiging komt er een streng los, waaraan je je hand kunt openhalen. De prijs is 
een stuk hoger dan van conventionele straatnaamborden. Als experiment wordt een 
straatnaambord voor de eerstvolgende nieuwe straatnaam in bamboe uitgevoerd.  
 

6. Wijziging verordening naamgeving en nummering 
Het gaat vooral om technische wijzigingen. Er wordt aan gewerkt om de wijzigingen aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 
 

7. Pro-memorielijst 
Geen opmerkingen. 
 

8. Rondvraag 

file:///C:/Users/HGVisscher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X0DW5TUT/%20https:/www.ad.nl/binnenland/duurzaam-verkeersbord-van-bamboe-rukt-op~a7adf20b/
file:///C:/Users/HGVisscher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X0DW5TUT/%20https:/www.ad.nl/binnenland/duurzaam-verkeersbord-van-bamboe-rukt-op~a7adf20b/
file:///C:/Users/HGVisscher/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/X0DW5TUT/%20https:/www.ad.nl/binnenland/duurzaam-verkeersbord-van-bamboe-rukt-op~a7adf20b/


 

MEM0028777 Pagina 2 van 2 

a. Olof Waltman informeert naar de vindbaarheid van Warande en Over de 
Vesten en paden in het Beatrixpark voor de hulpdiensten. Ze zijn alle 
opgenomen in de BAG. Ine Berg zal bij de vaststelling van nieuwe straatnamen 
de bijbehorende tekeningen aan hem toezenden. 

b. Ine Berg en Erik Visscher werken het straatnamenoverzicht op de website van 
het gemeentearchief bij.  

 
9. Volgende vergaderdatum 

De secretaris belegt een vergadering naar behoefte. 


