
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 8 april 2021 MEM0038839 

Aanwezig   

Ine Berg, Rihilda Keizer, Herman Kriek, Antoine Lagrouw, Laurens Priester, 

Peter Thomsett?, Leon Verzijden, Olof Waltman 

Bij punt 2: mevrouw M. Baaij 

Bij punt 7: Harm van der Meer 

Afwezig   

Hans van der Sloot 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

1. Opening, 

vaststelling agenda 

 

2.  Naamgeving boom Gerard Tijsmans in de Aleidastraat, voorstel mevrouw Baaij  

Mevrouw Baaij licht haar voorstel toe. De heer Tijsmans was een zeer betrokken voorzitter van 

de bewonersvereniging. Hij zei: als je iets wilt veranderen, moet je er zelf voor op de bres staan. 

Mevrouw Baaij vindt het een mooi eerbetoon om een boom naar hem te vernoemen. 

De boom waarom het gaat is eigendom van de gemeente. Er zijn enkele andere voorbeelden in 

Schiedam: Anne Frankboom (Plantage) en koningslinde (Kethel). Ook is er een raadsledenbos. 

De commissie vindt eventuele precedentwerking geen bezwaar. Voor de duidelijkheid moet 

secretaris in de advisering vermelden dat het gaat om vernoeming, niet om planten. Als het 

college besluit tot naamgeving, dan betrekt Leon Verzijden mevrouw Baaij bij de aanduiding 

van de naam. 

 

De commissie adviseert aan het college om een boom in de Aleidastraat te vernoemen naar 

Gerard Tijsmans. Het is precies bepaald om welke boom het gaat (op foto bij het voorstel). 

 

3. Mededelingen 

a. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan. Kiezen van straatnamen door 

bewoners gaat niet door. Bestaande straten worden doorgetrokken. De commissie wil alsnog 

de situatie beoordelen. 

b. Koninklijk huis heeft geen bezwaar tegen naamgeving Amaliapark en Sportpark 

Willem-Alexander. 

c. Schieveste: nog geen bericht van Sandra Riemsdijk ontvangen. 

d. Dirkzwagerterrein: de werkgroep Historische Bebouwing van de Historische 

Vereniging Schiedam stelt als straatnaam voor: Pijnboomstraat. Er is echter nog geen verzoek 

om naamgeving ontvangen. 

 

4. Verslag vorige vergadering 10 december 2020 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Uitgebrachte adviezen 

a. Straatnaamgeving Cocky Gastelaarshof en Wielerbaan, herziening straatnaamgeving 

Oude Kerkhof en reactie op voorstellen naamgeving bij getijdenpark. Mevrouw Gastelaars 

heeft haar waardering uitgesproken. 

 

b. Benoeming als lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van A. Lagrouw 

In de adviesnota is wijziging van het instellingsbesluit van de commissie aangekondigd. 
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6. Naamgeving voetpad ten noorden van Cornelis van der Loostraat  

De werkgroep Kethel van de Historische Vereniging doet suggesties. Daarnaast ligt de groslijst 

die bij de oorspronkelijke naamgeving van het bouwproject in 2016 is gebruikt, ter tafel. 

Herman Kriek stelt voor om het pad ten oosten van de Jannetje Verbakelstraat ook een nieuwe 

naam te geven. Dat heet nu: Schiedamseweg. Een nieuwe naam zou echter leiden tot 

vernummering van bestaande adressen. Ine Berg zorgt voor vermelding van de Schiedamseweg 

op de tekening. 

 

De commissie adviseert aan het college om de naam Doortje Lansbergenpad vast te stellen. Het 

advies heeft geen betrekking op het pad ten oosten van de Jannetje Verbakelstraat, dat heet: 

Schiedamseweg. 

 

7. Naamgeving langs Poldervaart (Sportlaan) en brug  

Harm van der Meer licht de situatie toe. De Sportlaan wijzigt deels van weg voor auto’s in een 
voetpad. ‘Laan’ klinkt volgens sommigen alsof er auto’s mogen rijden. Het betekent echter: weg 
met bomen. Er zijn geen bewoonde adressen aan gevestigd.  

De naam Sportlaan van de toerit naar het ziekenhuis tussen Hargalaan en Vlietlandplein 

wijzigt niet. 

 

De commissie adviseert het college om de Sportlaan te wijzigen in Sportpad waar deze als voet- 

respectievelijk fietspad loopt langs de Poldervaart en de Hoekse Lijn. Eventuele naamgeving 

van de nieuwe brug over de Poldervaart voor langzaam verkeer komt aan de orde als bekend is 

hoe het pad over de brug gaat lopen. 

 

8. Naamgeving voetpad tussen Hekelaarpad en Slot Loevesteinstraat / Bernardus 

IJzerdraatsingel  

Fietspaden hebben een naam, maar dit niet. Antoine Lagrouw stelt voor om Stijntje Gret, 

verzetsstrijder, te vernoemen. Het pad ligt echter in de Ambachtenbuurt 

 

De secretaris zoekt ten behoeve van advisering de groslijst die bij de naamgeving van de 

Ambachtenbuurt is opgesteld, op. 

 

9. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering) 

a. Anky van Grunsvenplantsoen 

b. Yvonne van Gennippad 

c. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat 

d. Intrekken Prinses Beatrixpad 

e. Herziening naamgeving Schiekade 

 

10. Pro memorie-lijst 

Toevoegen: Stijntje Gret. 

 

11. Rondvraag 

De Prinses Beatrixlaan is onderbroken voor autoverkeer. De commissie concludeert dat er geen 

actie nodig is.  

 

 

12. Volgende vergadering donderdag 9 september 2021 om 15 uur 


