
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 9 december 2021 MEM0042785 

Aanwezig   

Ine Berg, Rihilda Keizer, Herman Kriek, Laurens Priester, Bobby Scheepe, Hans 

van der Sloot, Peter Thomsett, Leon Verzijden, Erik Visscher en Olof Waltman 

Afwezig   

Antoine Lagrouw 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

De vergadering vindt plaats op afstand, via Teams. 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

Agendapunt 11. wordt gewijzigd in: Indeling wijken en buurten. 

2. Verslag vorige vergadering 9 september 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen 

a. Lancering app Straatnamen van Schiedam, 17 december 2021 om 15 uur. 

b. Schieveste. Secretaris heeft contact gehad met Sandra Riemsdijk. Bespreking in de 

volgende vergadering. 

4. Uitgebrachte adviezen 

a. Intrekken naamgeving Sportlaan, naamgeving Sportpad, herzien naamgeving 

Sporthalstraat en Vlietlandplein en naamgeving Weeshuissteeg 

5. Naamgeving Noordmolensteeg 

a. Heroverweging vanwege bestaand adres 

De ingang van een bestaande parkeergarage met adres aan de Noordmolenstraat zit in de 

steeg. De commissie adviseert het besluit inzake de naamgeving Noordmolenstraat te herzien 

zodat de steeg daar ook toe zal behoren. 

6. Naamgeving locatie voormalige LTS, Nolenslaan 

a. Heroverweging van het advies naamgeving Staatsliedenweg  

Staatsliedenweg of -pad is niet passend, omdat de locatie niet in de Staatsliedenbuurt ligt. 

De naam van Maria Liberia-Peters (eerste vrouwelijke premier in het koninkrijk) gebruiken we 

nu niet, daarom plaatsen we deze op de pro memorie-lijst. 

De commissie adviseert om het pad tussen de Mgr Nolenslaan en de Burgemeester Honnerlage 

Gretelaan te noemen Mgr Nolenspad, om de naamgeving Marga Klompépad vast te stellen 

voor het pad tussen Mgr Nolenspad en Parkweg en om de toegangsweg naar de parkeergarage 

vanaf de Parkweg ook Marga Klompépad te noemen, gelijk aan het naastgelegen pad. 

Het advies over het Elst Borstpad blijft ongewijzigd, namelijk: de commissie adviseert om de 

naamgeving Elst Borstpad vast te stellen voor het pad langs het water tussen Nieuwe Damlaan 

en Parkweg. 

7. Naamgeving Dirkzwagerterrein 

a. De commissie heeft al besloten te adviseren om de naam Sint Jorishof vast te stellen. 

Schuttershof is geen goed alternatief, vanwege mogelijke verwarring met het Schuttersveld in 

de Nolensbuurt. Het advies is onder voorbehoud van bezwaar tegen vernummering wegens 

reeds uitgegeven adressen. Als er geen bezwaar bestaat moet de naamgeving snel worden 

vastgesteld. Het hofje tussen Sint Anna Zusterstraat, Groenweegje en Schie heeft al 

adresseringen aan Groenweegje en Schie en dus is hier nieuwe naamgeving niet aan de orde. 

De Historische Vereniging Schiedam suggereert om [branderij] De Pijnboom te vernoemen. De 

commissie besluit te adviseren om de namen Palmboomhof en Dirkzwagerhof vast te stellen. 

Op deze locaties staan nu nog panden, dus hier is juist geen haast mee gemoeid. Op de 
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tekening bij de agenda zijn bruggen ingetekend. De commissie denkt aan Kameelbrug, 

Boterbrug en Florijnbrug (samen met Florijnhaven). De secretaris gaat na of het merk nog 

bestaat. 

8. Naamgeving bij Wibautplein 

Er is nog geen situatietekening beschikbaar. Aangehouden. 

9. Naamgeving locatie Herman Jansen 

Er is nog geen situatietekening beschikbaar. Aangehouden. 

10. Naamgeving bij M.C.M. de Grootstraat, J.C. van Markenstraat en Ch.Th. 

Storkstraat  

Er zijn al bouwwerkzaamheden begonnen en adressen uitgegeven. Bouwnummers 66 tot en 

met 73 zijn aan de M.C.M. de Grootstraat gelegen. Ine Berg verwacht dat er zich in de Joop de 

Uyllaan onduidelijke nummering zal voordoen. 

De commissie adviseert het beluit inzake de naamgeving van de M.C.M. de Grootstraat te 

herzien in verband met de nieuwe loop. 

11. Indeling wijken en buurten 

Dit is een ingrijpend voorstel. De commissie wijdt er een apart overleg aan.  

Bobby Scheepe is vanwege dit punt aanwezig. 

12. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering) 

a. Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad en Roelantsstraat 

b. Wijziging instellingsbesluit van deze commissie 

c. Naamgeving Schiekade  

d. Naamgeving Rietsnijderpad 

e. Herziening Prinses Beatrixlaan 

f. Naamgeving Woutblokpad 

g. Naamgeving Jan Potstraat  

h. Eisen aan straatnaamborden 

De secretaris geeft voorrang aan de besluiten inzake naamgeving. Ine Berg heeft de 

uitvoeringsvoorschriften BAG (MEM0006786) toegezonden aan de secretaris. De relevante 

NEN-norm is: NEN 1772+C1 (nl) straatnaam- en huisnummerborden (2014). 

13. Pro memorie-lijst 

Toevoegen: Maria Liberia-Peters. 

14. Rondvraag 

 Schiedam nodigt prinses Amalia uit om het Amaliapark in gebruik te nemen. De 

voorzitter overlegt met het kabinet van de burgemeester over een onderbord. 

 De gemeente heeft toegezegd dat er een verwijsbord komt naar de bestaande adressen 

aan de ’s-Gravelandseweg. Herman Kriek en Olof Waltman nemen nog een keer 

poolshoogte ter plaatse. 

 Naamgeving van gedenktekens is een ambtelijke verantwoordelijkheid van kabinet van 

de burgemeester. 

 Het college van burgemeester en wethouders geeft geen namen aan bomen, mede 

vanwege het grote aantal bomen en daarmee mogelijkheden. 

 Er zijn borden met verschillende spellingen in de Huysmansstraat. De schrijfwijze met 

y is correct (zo staat het in de BAG). Het verkeerde bord wordt aangepast. 

15. Volgende vergaderingen  

a. Donderdag 3 februari 2022, 15 – 17 uur, indeling wijken en buurten  

b. Donderdag 7 april 2022, 15 – 17 uur 

c.  Donderdag 8 september 2022, 15 – 17 uur 

d. Donderdag 8 december 2022, 15 – 17 uur 


