
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 9 september 2021 MEM0041066 

Aanwezig   

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

Leon Verzijden, Erik Visscher en Olof Waltman 

Bij punt 1: mevrouw R. Jacobs 

Afwezig   

Hans van der Sloot en Peter Thomsett 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

 

2. Naamgeving steeg tussen Lange Achterweg en Leliëndaal 

Mevrouw Jacobs stelt voor om deze steeg een naam te geven. Dit was al eerder aan de orde in 

de commissie [op 20 oktober 2015]. 

De commissie adviseert om de naam Weeshuissteeg vast te stellen. 

Na bekendmaking informeert de secretaris mevrouw Jacobs. 

 

3. Verslag vorige vergadering 8 april 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Mededelingen 

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

b. App Straatnamen van Schiedam is in ontwikkeling. Zie 

https://www.straatnamenvanschiedam.nl/ 

c. Correspondentie met Stichting Het dak op over naamgeving Cocky Gastelaarshof 

 

5. Uitgebrachte adviezen 

a. Naamgeving boom Gerard Tijsmans in de Aleidastraat. Het college heeft het voorstel 

afgewezen en wil geen bomen vernoemen. 

Opmerking: geen adviesnota opgesteld. 

Het college geeft geen namen aan bomen, mede vanwege het grote aantal bomen en daarmee 

mogelijkheden. Het college heeft mevrouw Baaij per brief geïnformeerd.  

 

b. Naamgeving Anky van Grunsvenplantsoen, Yvonne van Gennippad en Dora 

Lansbergenpad en intrekking naamgeving Prinses Beatrixpad 

Opmerkingen:  

 Voortaan nemen we een toelichting op bij de bekendmaking in het gemeenteblad, zie 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-277586.html 

 Herziening naamgeving Schiekade afgevoerd. 

De commissie adviseert om de naamgeving Schiekade alsnog vast te stellen met een bij te 

voegen tekening. 

 

6. Intrekken naamgeving Sportlaan, vaststellen naamgeving Sportpad, herzien 

naamgeving Sporthalstraat en Vlietlandplein 

De commissie adviseert de naamgeving Sportpad vast te stellen en de naamgeving 

Sporthalstraat te herzien.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-277586.html
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De commissie adviseert de naamgeving Sportlaan tussen rotonde en Vlietlandplein te 

handhaven gelet op de vindbaarheid voor de hulpdiensten (het ziekenhuis heeft twee ingangen 

voor ambulances, genaamd Vlietlandplein en Sportlaan). 

In de vergadering is er onduidelijkheid over de loop van de Schiedamseweg bij het ziekenhuis. 

Ine Berg gaat dit na. 

 

7. Naamgeving twee paden tussen Hekelaarpad en Slot Loevesteinstraat / Bernardus 

IJzerdraatsingel en Warmoezenierpad 

De commissie adviseert de naam Rietsnijderpad vast te stellen voor het fietspad tussen 

Hekelaarpad en Slot Loevesteinstraat. 

De commissie adviseert om voor het voetpad tussen Bernardus IJzerdraatsingel en 

Warmoezenierpad geen eigen naam vast te stellen, omdat dit de vindbaarheid van de school 

zou verminderen. 

 

8. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan 

De commissie is van mening dat hier naamgeving nodig is en dat de naamgeving binnen het 

thema moet blijven. 

De commissie adviseert om de naamgeving Schermerhornlaan te herzien, door deze te 

verlengen. 

De commissie adviseert om de naamgeving Marga Klompépad vast te stellen voor het pad 

tussen De Meesterstraat en Parkweg. 

De commissie adviseert om de naamgeving Els Borstpad vast te stellen voor het pad langs het 

water tussen Nieuwe Damlaan en Parkweg. 

De commissie adviseert om de naamgeving Staatsliedenweg vast te stellen voor de weg van de 

Parkweg naar een parkeergarage. 

 

9. Naamgeving Dirkzwagerterrein 

Aangehouden. De Historische Vereniging Schiedam heeft voorgesteld: Pijnboom(hof). Aan de 

hofjes A, B en C komen ingangen. Voor ‘hofje D’ zijn de adressen al uitgegeven (aan 
Groenweegje). Er zijn dus nog drie namen vast te stellen. 

De commissie adviseert voor de naam Sint Jorishof vast te stellen voor de hof tussen 

Noordvest en Groenweegje (‘hofje A’).  

 

10. Herziening naamgeving Prinses Beatrixlaan 

De commissie adviseert de naamgeving Prinses Beatrixlaan en Groenoordstraat te herzien met 

bij te voegen tekening. 

 

11. Naamgeving bij Wibautplein  

Aangehouden. Gerbrandystraat en P.J. Troelstralaan blijven gehandhaafd. De secretaris 

informeert nader bij de projectleider. 

 

12. Naamgeving in aansluiting op Woutblokpad, Vlaardingen  

De commissie adviseert de naamgeving Woutblokpad vast te stellen. 

 

13. Naamgeving steeg bij Noordmolenstraat (bijlage thv Noordmolenstraat) 

Volgens de BAG is in de steeg huisnummer 13A geadresseerd, maar dat is onjuist. 

De commissie adviseert de naamgeving Noordmolensteeg vast te stellen. 

 

14. Naamgeving doorgang bij Van Smaleveltstraat 

De commissie adviseert de naamgeving Jan Potstraat vast te stellen. 
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15. Naamgeving locatie Herman Jansen  

Aangehouden. 

 

16. Eisen aan straatnaamborden 

Er zijn nu geen geldende vastgestelde Schiedamse regels. Zo is de toepassing van hoofdletters 

op de straatnaamborden een gebruik en geen regel. De commissie doet een voorstel met vast te 

stellen eisen. Leon Verzijden maakt een concept. Ine Berg zoekt NEN-norm 1772 op. 

 

17. Ervaringen met bamboe als materiaal voor straatnaamborden 

In een andere gemeente zijn bamboeborden weer weggehaald, omdat de coating los kwam. Ze 

moeten als chemisch afval afgevoerd worden. 

De commissie komt hier over een jaar op terug. 

 

18. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering) 

a. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat 

b. Wijziging instellingsbesluit van deze commissie 

 

19. Pro memorie-lijst 

Afvoeren Weeshuissteeg (zie punt 2). 

 

20. Rondvraag 

Herman Kriek stelt een overzicht van wandelpaden tussen Schiedam en Delft op, met het oog 

op eventuele naamgeving. 

Ter hoogte van M.C.M. de Grootstraat, J.C. van Markenstraat en Ch.Th. Storkstraat vindt 

nieuwbouw plaats. Hier komen we volgende keer op terug. Ine Berg zorgt voor een tekening. 

 

21. Volgende vergadering: donderdag 9 december 2021, 15-17 uur 


