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Aanwezig

Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester, Bobby Scheepe, Sylvia Tax, Peter
Thomsett, Erik Visscher en Olof Waltman
Afwezig

Herman Kriek, Hans van der Sloot en Leon Verzijden
Onderwerp

vergadering Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

1. Opening, vaststelling agenda
Ter bespreking wordt toegevoegd: muur Blauwhuishof.
2. Voordracht naamgeving plein Van Smaleveltstraat - Sint Liduinastraat – Thomas à
Kempisstraat voor keuze door bewoners.
a. Ontvangen suggesties: Bloeiende Rozenplein en Jan Potstraat
Bobby Scheepe licht toe dat op deze plek het Zadkinecollege was gevestigd. Nu is er
nieuwbouw. Een plein is ontstaan. Bewoners in de klankbordgroep van de oudbouw hadden
het idee om een straatnaam aan het plein te geven.
Als aan het plein een officiële straatnaam gegeven zou worden, dan moeten de reeds
uitgegeven adressen voor de nieuwbouwwoningen gewijzigd worden. Hieraan kleven grote
nadelen in verband met levering van nutsvoorzieningen, vindbaarheid van de woning en
bezorging van post. De mogelijkheid van een niet-officieel straatnaambord in een afwijkende
kleur, groen bijvoorbeeld, wordt besproken. De hulpdiensten kunnen een niet-officiële
straatnaam niet vinden, zoals bij een noodoproep.
Een nieuwe straatnaam voor het plein zou de Liduinastraat onderbreken.
Het Oranjeplantsoen is ook een op een later moment (dan voorafgaand aan de bouw)
toegekende straatnaam. Daaraan zijn echter geen woningen geadresseerd.
De CNOR besluit om het voorstel niet voor te leggen aan het college van burgemeester en
wethouders.
3. Mededelingen
a. Ser Louis is overleden op 26 mei 2019.
b. Herontwikkeling DCMR ‘s –Gravelandseweg 565-1065, gewijzigde huisnummering
Het betrof 230 woningen waarvoor twee huisnummers beschikbaar waren. Dit leidde tot
ingewikkelde huisnummers. In plaats daarvan is doorgenummerd na het laatste nummer aan
de ’s-Gravelandseweg zodat ieder appartement een eigen huisnummer heeft.
Olof Waltman spreekt zijn zorg uit over de vindbaarheid voor de hulpdiensten. Er moeten
verwijsborden geplaatst worden. Aan Leon Verzijden en Herman Kriek de vraag om hiervoor te
zorgen.
c. Toekomstige straatnamen terrein Dirkzwager
Hans van der Sloot stelt voor Alewijn de Groot in een straatnaam te vernoemen. Rihilda Keizer
laat aan Hans van Sassen weten dat hij tijdig moet doorgeven wanneer duidelijk is wat het
stratenplan wordt. Wij nodigen hem dan in een vergadering van de CNOR uit.

d. Rihilda Keizer is tot 2 maart afwezig. Zij vraagt aan haar teammanager wie haar vervangt.
4. Verslag vorige vergadering 8 april 2019
Geen wijziging.
Naar aanleiding van het verslag (punt 5) is de vraag aan Leon Verzijden en Herman Kriek: wat
is de stand van zaken van de bamboeborden?
5. Uitgebrachte adviezen
a. Benoeming van Olof Waltman als lid namens de hulpdiensten
b. Straatnaamgeving Blauwhuishof
Het besluit moet nog bekend gemaakt worden in het gemeenteblad. Huisnummerbesluiten
zouden ook bekend gemaakt moeten worden. Het is onduidelijk waarom dit in Schiedam nooit
gedaan wordt.
6. Huigenhofpad-West (Schiedam) en –Oost (Rotterdam)
In het Huigenhofpad is er een voetgangerstunnel die het Schiedamse en Rotterdamse deel
scheidt. Dit is een belemmering voor de hulpdiensten. De Rotterdamse Commissie van advies
inzake straatnamen en gedenktekens verzoekt hiervoor gezamenlijk een oplossing te bedenken.
De secretaris heeft geen bericht meer ontvangen uit Rotterdam en daarom wordt dit punt
aangehouden.
7. Voetpad tussen Anky van Grunsvenpad en Mark Huizingapad
Nut en noodzaak van een nieuwe straatnaam zijn niet duidelijk. Dit punt wordt aangehouden,
zodat Herman Kriek een toelichting kan geven.
8. Intrekken niet-gebruikte straatnamen: Ferdinand Bordewijkstraat, Klaas Heeringastraat en
Hendrik Roelantsstraat
Deze straatnamen werden vastgesteld voor ‘Houthaven tweede fase’, maar hier wordt niet meer
gebouwd. De portefeuillehouder betreurt het vervallen van de Bordewijkstraat.
De CNOR besluit een voorstel tot intrekking te doen en de namen op de PM-lijst te plaatsen.
9. Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Schiedam 2013
Deze wijziging had moeten worden vastgesteld met ingang van 1 juni 2018 in verband met
veranderingen in de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Huisnummering van
afgebakende terreinen is verwijderd, omdat dit niet in de BAG verwerkt kan worden. De
secretaris bespreekt de wijzigingen nog met team JZ en bestuursondersteuning.
10. Pro memorie-lijst
Toevoegen in te trekken straatnamen (zie punt 8).
11. Muur Blauwhuishof
Een belanghebbende verzoekt het straatnaambesluit Blauwhuishof te wijzigen. Hij stelt dat de
muur ter plaatse een fysieke scheiding is waardoor het mogelijk is de ene kant Lange
Nieuwstraat en de andere kant Blauwhuishof te noemen. Het zou betekenen dat het college van
burgemeester en wethouders een wijzigingsbesluit moet nemen.
De CNOR besluit geen voorstel tot wijziging te doen. Ine Berg deelt dit mee aan verzoeker.
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12. Rondvraag
Olof Waltman verzoekt om een tekening van het Beatrixpark. Ine Berg geleidt dit verzoek door
aan collega’s.
13. Volgende vergadering
Naar behoefte. Donderdagmiddag is een vast moment.
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