
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 2 april 2020 MEM0034457 

Aanwezig   

Ilja Arends (bij punt 13), Herman Kriek, Hans van der Sloot, Silva Tax, Peter 

Thomsett, Leon Verzijden, Erik Visscher en Olof Waltman 

Afwezig   

Ine Berg, Rihilda Keizer en Laurens Priester 

Onderwerp   

verslag Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

Aan de agenda wordt toegevoegd, punt 13: Steeg tussen Jenevermuseum en 

Havenkerk. 

2. Mededelingen 

a. Deze vergadering vindt plaats via Microsoft Teams. Het werkt nog niet 

optimaal, maar in de huidige omstandigheden kan het niet anders. 

b. Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Schiedam 2013 

is vastgesteld op 19 december 2019 en in werking getreden op 3 januari 2020. 

c. De naam van de ‘gebiedsontwikkeling A20-zone Schiedam’ is gewijzigd in: 

Schiedistrict. Dit is geen formele naam van een openbare ruimte. 

3. Verslag vorige vergadering 19 september 2019 

Niet iedereen heeft het verslag in Teams kunnen lezen. De secretaris zorgt ervoor dat 

dit alsnog kan. De leden kunnen daarom verbeteringen en opmerkingen alsnog 

schriftelijk aanleveren. 

4. Uitgebrachte adviezen 

a. Herziening straatnaambesluit Blauwhuishof, vastgesteld 21 januari 2020 

Toelichting: naar aanleiding van een bezwaar is het besluit herzien, zodanig dat alle 

nieuwe woningen geadresseerd worden aan het Blauwhuishof en de bestaande 

woningen (voormalige Rehobothschool) hun adressering aan de Lange Nieuwstraat 

behouden. Hierop is het bezwaar ingetrokken. 

5. Huigenhofpad-West (Schiedam) en –Oost (Rotterdam) 

Aangehouden in vorige vergadering. De secretaris heeft geen bericht meer ontvangen 

van de Rotterdamse commissie. 

6. Voetpad tussen Anky van Grunsvenpad en Mark Huizingapad 

Aangehouden in vorige vergadering. Dit pad hoort niet bij het ene en niet bij het 

andere pad. Dit is onduidelijk voor de hulpdiensten. Olof Waltman en Herman Kriek 

bekijken de situatie ter plaatse. Ter voorbereiding op een eventueel advies zoekt de 

secretaris de lijst van (niet-gebruikte) namen van sporters op. 

7. Verzoek naamgeving Harga-Midden, Ellen van Langenpad 

Twee blokken zijn niet goed bereikbaar voor de brandweer, omdat de voordeur aan een 

voetpad lig. Via een parkeerplaats zijn ze wel goed bereikbaar, maar deze parkeerplaats 

is niet geadresseerd en daardoor niet te vinden met de navigatie van de brandweer. 

 

De CNOR besluit voor te stellen aan de parkeerplaats de naam Ellen van Langenplaats 

te geven. 

 

8. Openbare steeg tussen Boterstraat en Herenstraat zonder naam (ontvangen melding) 

De CNOR is van mening dat het gewenst is de steeg een naam te geven op voorwaarde 

dat er nu geen adressen met huisnummer aan zijn gelegen. De steeg is nu geadresseerd 
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aan de Herenstraat. De secretaris gaat bij de BAG-beheerder na of er inderdaad geen 

adressen in de steeg zijn gelegen. 

9. Toekomstige straatnamen terrein Dirkzwager 

Er is nog geen stratenplan, dus het is nog niet hier aan de orde. 

10. Verzoek Canlarplein 

Via Herman Kriek verzoekt het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond om het plein 

voor het centrum te noemen: Canlarplein, naar het kunstwerk aldaar. 

De volgende overwegingen worden genoemd: 

Het gaat alleen om het voetpad en pleintje rondom het kunstwerk. Omnummeren van 

bestaande bebouwing is dus niet aan de orde.  

De Turkse uitspraak (‘dzjanlar’) is lastig.  

Het pleintje ligt bij de Albardastraat. Een afwijkende naam is lastig te vinden voor de 

hulpdiensten. Albardaplantsoen of -pad zou dan beter zijn.  

In deze wijk zijn de straten naar sociale voormannen genoemd. ‘Canlar’ wijkt daar 

geheel van af.  

Er wordt een behoefte gevoeld om in straatnaamgeving diversiteit te laten 

weerklinken. 

Het is niet gebruikelijk om straatnamen op verzoek toe te kennen. 

 

De CNOR besluit het voorstel niet voor te leggen aan het college van burgemeester en 

wethouders. 

 

11. Groenwitte straatnaamborden in Groenoord 

In Groenoord bevinden zich groenwitte in plaats van blauwwitte straatnaamborden. 

Het is onduidelijk waar de kleur van straatnaamborden is voorgeschreven (niet in de 

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Schiedam 2013). 

De groenwitte straatnaamborden zijn destijds geplaatst in een samenwerking van de 

gemeente met diverse partijen. Het is niet voorgelegd aan de CNOR, omdat het ging 

om vervanging van straatnaamborden en niet om nieuwe straatnamen. 

Blauwwitte straatnaamborden zijn voorgeschreven in de CROW-richtlijn. Deze is 

verwerkt in afspraken met IRADO.  

Leon Verzijden en Herman Kriek zijn er alert op dat het niet nog een keer gebeurt. 

 

12. Harmoniseren BAG, BGT en NWB 

De secretaris werkt met de BAG-beheerder de intrekking van Paradiesstraat, 

Roelantsstraat, Bordewijkstraat en Heeringastraat uit, met vermelding van de namen 

op de PM-lijst. Hij gaat de achtergrond (van de noodzaak tot intrekking) van 

Jacobastraat, Wilhelminastraat en Papenheul na.  

Bij Papenheul wordt opgemerkt dat dit een historische naam is. Is het niet 

daadwerkelijk een heul (duiker onder een weg, brug)? 

De ‘naamgeving openbare ruimte BGT’ is vermoedelijk nodig omdat de wateren een 

naam moeten hebben. (Basisregistratie Grootschalige Topografie.) De secretaris werkt 

dit verder uit met de BAG-beheerder en verspreidt het voorstel onder de leden. 

 

13. Steeg tussen Jenevermuseum en Havenkerk 

Ilja Arends (projectleider) vraagt of de steeg tussen Jenevermuseum en Havenkerk een 

naam kan krijgen. In de CNOR is eerder besproken om hieraan de naam 

Locomotiefsteeg te geven, naar de distilleerderij die daar gevestigd was. De secretaris 

gaat na of deze naam is vastgesteld en zo nee, waarom niet. Hij houdt Ilja Arends op de 

hoogte. Hij nodigt haar voor de volgende vergadering uit. 
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14. Pro memorie-lijst 

Niet besproken. 

 

15. Rondvraag 

Herman Kriek informeert naar de tekening van het Beatrixpark, zoals in de vorige 

vergadering gevraagd. Olof Waltman heeft de tekening nog niet ontvangen. Silvia Tax 

vraagt het na. 

Olof Waltman merkt op dat niet alle straatnamen in Harga verwerkt zijn in Google 

maps. De verwerking van nieuwe straatnamen in Google maps is een ‘zwarte doos’.  De 

straatnaamborden worden binnenkort geleverd. Volgende vergadering bezien we of de 

nieuwe straatnamen verwerkt zijn. 

Olof Waltman informeert naar de verwijzingsborden bij het voormalige pand van de 

DCMR aan de ’s-Gravelandseweg. Hij bekijkt de situatie ter plaatse met Herman Kriek 

en Leon Verzijden. 

Leon Verzijden en Herman Kriek dragen er zorg voor dat de straatnaamborden 

Blauwhuishof als experiment in bamboe worden uitgevoerd, zoals ook werd gemeld 

aan het college bij herziening van het straatnaambesluit.   

 

16. Volgende vergadering donderdag 3 september 2020 om 15 uur 


