
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 3 september 2020 MEM0036258 

Aanwezig   

Ine Berg, de heer Van der Horst, Rihilda Keizer, Herman Kriek, Antoine 

Lagrouw, de heer Meier, Peter Thomsett, Leon Verzijden, Erik Visscher en Olof 

Waltman. 

Bij agendapunt 5: mevrouw Bladergroen en de heer Dingenouts; bij agendapunt 

11: Harm van der Meer 

Afwezig   

Laurens Priester en Hans van der Sloot 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

 

VERSLAG 

 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

2. Mededelingen 

a. Huigenhofpad-West (Schiedam) en –Oost (Rotterdam): niet meer nodig. 

b. Herziening naamgeving Ellen van Langenpad: niet meer nodig. Olof Waltman en 

Herman Kriek bekijken ter plaatse of de parkeerplaats nu te vinden is door de hulpdiensten. 

c. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan. Komt in een volgende vergadering 

aan de orde. 

 

3. Verslag vorige vergaderingen, 19 september 2019 en 2 april 2020 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Uitgebrachte adviezen: geen 

5. Vernoeming Nelson Mandela 

Het college heeft in 2014 uitgesproken Nelson Mandela in de openbare ruimte in Schiedam te 

willen vernoemen. De vraag is nu: waar zou dit kunnen? Er zijn drie voorstellen. 

a. Getijdenpark, voorstel van M. Dingenouts  

Hierop zijn alternatieve voorstellen ingekomen.  L. Bladergroen namens het Zeekadetkorps 

Schiedam stelt voor: Jacob van Heemskerckpad; J.H. Meier stelt voor: 

Wilhelminahavenpromenade en M. Garretsen stelt voor: Cocky Gastelaarspad. 

b. Rotonde bij het ziekenhuis 

c. Enfilade in Schieveste 

De heer Dingenouts, ondersteund door de heer Van der Horst, mevrouw Bladergroen en de 

heer Meier hebben hun voorstellen toegelicht. De heer Dingenouts reikt zijn spreektekst uit. 

Het voetpad aan de west- en zuidzijde van Zwembad Zuid heet: Westfrankelandsepad. Er 

hangen echter geen straatnaamborden. Het getijdenpark is gelegen in de Havenbuurt. 

De secretaris verwerkt de ingebrachte voorstellen voor het getijdenpark en hetgeen erover in 

de vergadering besproken is in een adviesnota. Deze komt in de volgende vergadering op de 

agenda. De commissie brengt geen advies uit over de rotonde en de enfilade. De enfilade zou 

ook passend kunnen zijn, maar de commissie wil daarop niet wachten. 

 

6. Vertegenwoordiging Historische Vereniging Schiedam 

De secretaris legt de benoeming van de heer Lagrouw voor in een adviesnota aan het college. 

 

7. Naamgeving steeg tussen Boterstraat en Herenstraat  

De commissie adviseert aan het college om de naam Pepersteeg vast te stellen. 
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8. Naamgeving steeg tussen Jenevermuseum en Havenkerk  

De commissie adviseert aan het college om de naam Locomotiefsteeg vast te stellen. 

 

9. Naamgeving Kethelplein 

Het voorstel behelst het vastleggen van de bestaande praktijk. De commissie adviseert aan het 

college om de naam Kethelplein vast te stellen. 

 

10. Naamgeving voetpad tussen Anky van Grunsvenpad en Mark Huizingapad  

De commissie adviseert aan het college om de naam Yvonne van Gennipplantsoen vast te 

stellen. 

 

11. Naamgeving weg tussen Trimpad en Olympiaweg  

De commissie adviseert aan het college om de naam Wielerbaan vast te stellen. 

Harm van der Meer stuurt informatie over een nabijgelegen voetpad zonder naam. Herman 

Kriek en Olof Waltman bekijken de situatie ter plaatse. 

 

12. Naamgeving locatie Sportfondsenbad 

Er is één huisnummer beschikbaar voor 17 te realiseren woningen. Daarom is naamgeving 

gewenst. Hiervoor is een voorstel ontvangen van M. Garretsen. Hij stelt voor Cocky Gastelaars 

(zijn moeder) te vernoemen. De commissie heeft de vernoeming van een schrijver (Maarten 

Biesheuvel) of een kunstenaar overwogen. 

De commissie adviseert aan het college om de naam Cocky Gastelaarshof vast te stellen. 

 

13. Harmoniseren BAG, BGT, NWB 

a. Intrekken Berendinastraat, Jacobastraat en Wilheminastraat 

Papenheul is nu aangemerkt als: kunstwerk. 

De commissie adviseert aan het college om de namen Berendinastraat, Jacobastraat en 

Wilhelminastraat in te trekken.  

 

b. Intrekken Tamboerstraat 

De commissie brengt geen advies tot intrekking van de naam Tamboerstraat uit. 

 

c. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat 

[op de agenda stond abusievelijk Paradiesstraat in plaats van –pad] 

In de volgende vergadering neemt de commissie een besluit, hetzij over volledige intrekking, 

hetzij over herziening met gedeeltelijke intrekking van de naamgeving Bordewijkstraat, 

Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat. 

 

14. Herziening naamgeving Oude Kerkhof  

De commissie adviseert aan het college tot herziening van de naamgeving Oude Kerkhof. De 

secretaris gaat het eigendom na en neemt zo nodig contact op met de eigenaar. 

 

15. Verwerken nieuwe straatnamen in Google maps, test Harga 

Het gaat niet om Google maps, maar om MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem). De 

recente namen zijn inmiddels verwerkt. 

 

16. Pro memorie-lijst 

Bij de mogelijke Weeshuissteeg wordt inmiddels gebouwd. Ine Berg houdt het in de gaten. 

 

17. Rondvraag 
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Bij het voormalige gebouw van de DCMR zijn nog verwijzingsborden nodig. 

In de volgende vergadering evalueren we het gebruik van straatnaamborden van bamboe 

(Blauwhuishof). Leon Verzijden gaat na welke deskundige we daarvoor kunnen uitnodigen. 

 

18. Volgende vergadering donderdag 10 december 2020 om 15 uur 


