
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 10 december 2020 MEM0037517 

Aanwezig   

Ine Berg, Herman Kriek, Laurens Priester, Hans van der Sloot, Peter Thomsett, 

Leon Verzijden en Erik Visscher 

Tot en met agendapunt 5: de heer Post 

Afwezig   

Rihilda Keizer, Antoine Lagrouw en Olof Waltman 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

Toevoegen aan de agenda: Schieveste. 

 

2. Mededelingen: geen. 

 

3. Verslag vorige vergadering 3 september 2020. Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Uitgebrachte adviezen 

a. Intrekken straatnamen Berendinastraat, Jacobastraat en Wilhelminastraat  

b. Herziening naamgeving Sport- en recreatiepark Willem-Alexander en naamgeving 

Amaliapark. Voortaan is het: Sportpark Willem-Alexander. Het college heeft de koning 

geïnformeerd. 

c. Straatnaamgeving Pepersteeg, Locomotiefsteeg en Kethelplein 

 

5. Formuleren advies over vernoeming Nelson Mandela  

De heer Post betoogt dat Mandela behoorde tot de gewelddadige tak van het ANC. Steve Biko 

was activist van het woord. Daarom geeft hij er de voorkeur aan om Biko te vernoemen in 

plaats van Mandela. 

Het college heeft in 2014 de wens uitgesproken om Nelson Mandela te vernoemen in de 

openbare ruimte op een locatie die past bij zijn statuur. De CNOR kwam in de vorige 

vergadering niet tot een advies. Bij het getijdenpark is er al een naam: Westfrankelandsepad. 

Nelson Mandela en Steve Biko zijn in Nederland al vaak vernoemd in de openbare ruimte. In 

de vorige vergadering zijn ook alternatieven aangedragen: Heemskerckpad en 

Wilhelminahavenpromenade. De heer Post doet nog de suggestie om in de naamgeving het 

Schiedamse verleden in de visserij te gebruiken. 

Een minderheid van de CNOR hecht aan een eigen naam voor het getijdenpark. De secretaris 

dringt erop aan om nu te adviseren aan het college over het (wel of niet) nakomen van de 

toezegging uit 2014. 

De CNOR besluit nu geen advies uit te brengen aan het college, hetgeen impliceert dat de naam 

Westfrankelandsepad bij het getijdenpark gehandhaafd wordt.  

In afwachting van een geschikte locatie blijft Nelson Mandela vermeld op de PM-lijst. Als 

vernoeming aan de orde komt, betrekt de commissie de geuite bezwaren in de overwegingen. 

De voorzitter informeert de burgemeester als portefeuillehouder. 

 

6. Naamgeving voetpad tussen Anky van Grunsvenpad en Mark Huizingapad 

In de vorige vergadering besloot de CNOR te adviseren aan het college om de naam Yvonne 

van Gennipplantsoen vast te stellen. De voorzitter brengt naar voren dat deze locatie niet past 

bij de statuur van Yvonne van Gennip.  

De CNOR adviseert aan het college om de naam Anky van Grunsvenplantsoen vast te stellen. 
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7. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan  

De secretaris heeft nog geen situatietekening ontvangen. Op voorstel van de 

projectontwikkelaar kunnen bewoners straatnamen kiezen. De CNOR doet een voorselectie 

van vijf namen. De secretaris vraagt om een situatietekening en eventuele suggesties aan de 

projectmanager. 

 

8. Naamgeving voetpad ten noorden van Cornelis van der Loostraat  

Er is destijds een groslijst voor te vernoemen personen in het project De Schiedamse meesters 

vastgesteld. De secretaris zoekt deze lijst op zodat de CNOR deze in de volgende vergadering 

bij haar advisering kan gebruiken. 

 

9. Naamgeving wandelpad door Harga-Midden, aansluitend op Sportlaan  

De commissie maakt gebruikt van de lijst van geselecteerde namen van Olympische sporters 

(uit de vergadering van 16 maart 2016).  

De CNOR adviseert aan het college om de naam Yvonne van Gennippad vast te stellen. 

 

10. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat  

Er is nog geen duidelijkheid over aantal en loop van de straten in project Houthaven 2.  

Paradiespad vervalt hoe dan ook. Paradies wordt toegevoegd aan de PM-lijst (de andere drie 

namen zijn al vermeld). 

De CNOR adviseert aan het college om de namen Bordewijkstraat, Heeringastraat, 

Paradiespad en Roelantsstraat in te trekken. 

 

11. Intrekken Prinses Beatrixpad  

Het pad inclusief de brug bestaan niet meer. De brug komt ook niet terug.  

De CNOR adviseert aan het college om de naam Prinses Beatrixpad in te trekken. 

 

12. Herziening naamgeving Schiekade  

De loop van de Schiekade is gewijzigd. 

De CNOR adviseert aan het college om de naamgeving Schiekade te herzien. 

 

13. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering)  

a. Cocky Gastelaarshof. Mevrouw Gastelaars stemt in met de naamgeving. 

b. Wielerbaan. De secretaris gaat de oorspronkelijke besluiten over naamgeving Olympiaweg 

en Trimpad na om de twijfel over de exacte loop weg te nemen. 

Er zijn drie mogelijkheden voor naamgeving aan de weg tussen Trimpad en Olympiaweg: 

Wielerbaan, Olympiaweg en Trimpad. 

De CNOR handhaaft haar advies aan het college om de naam Wielerbaan vast te stellen. 

 

c. Herziening Oude Kerkhof. De tuin bij de Grote Kerk, het letterlijke oude kerkhof, is 

eigendom van de Protestantse stichting tot instandhouding van de Grote of St. Janskerk. 

d. Vertegenwoordiging Historische Vereniging Schiedam 

 

 

14. Pro memorie-lijst 

Toevoegen: Herman Paradies en Maarten Biesheuvel. 

Vernoeming van Dirk Kouwenhoven zou verwarring geven met de Couwenhovenstraat. 

Desondanks handhaaft de CNOR deze naam. 
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15. Schieveste  

De CNOR weet niet wat er gaat gebeuren. Wat wordt de stratenloop? Hoeveel namen zijn er 

nodig? Sandra van Riemsdijk zou de CNOR informeren. Voorzitter herinnert haar. 

 

15. Rondvraag 

Niets. 

 

16. Voorgestelde data voor vergaderingen in 2021 

a. Donderdag 8 april 2021, 15 – 17 uur 

b. Donderdag 9 september 2021, 15 -17 uur  

c. Donderdag 9 december 2021, 15 – 17 uur 

Akkoord. 

 

 


