
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 3 februari 2022 MEM0043636 

Aanwezig   

Ine Berg, Rihilda Keizer, Laurens Priester, Hans van der Sloot, Peter Thomsett, 

Leon Verzijden, Olof Waltman 

Johan Deijl en Bobby Scheepe 

Afwezig   

Antoine Lagrouw 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte: herziening indeling in wijken en 

buurten 

VERSLAG 

De vergadering vindt plaats op afstand, via Teams. 

1. Opening, vaststelling agenda 

2. Mededelingen  

a. Naamgeving Sint-Jorisplein is vastgesteld, met koppelteken. 

3. Indeling wijken en buurten 

In de vergadering op 9 december 2021 heeft de commissie besloten om een apart overleg aan 

deze indeling te wijden. De aanleiding is dat het gewenst is om de wijk Parkenbuurt / Bijdorp 

te splitsen in verband met de woningbouw op Harga in de laatste jaren. De huidige indeling is 

te vinden op de website van CNOR: https://bit.ly/3qzPvqF. Het Kenniscentrum heeft een 

voorstel voor een nieuwe indeling en inventarisatie van knelpunten gemaakt. Johan Deijl licht 

toe bij de voorgestelde kaart, dat het vooral gaat om de indeling. Advisering over de 

naamgeving is aan de commissie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft richtlijnen 

opgesteld, te raadplegen op zijn website: https://bit.ly/3FyQzzv. Het Kenniscentrum heeft een 

samenvatting van de richtlijnen met daaraan toegevoegd uitgangspunten van de gemeente 

gemaakt. Hierna volgen de adviezen van de commissie bij de inventarisatie van knelpunten. 

Steeds is eerst de nu geldende naam van de buurt vermeld. Bij cursivering gaat het om de 

naamgeving van een wijk. 

1. Nolensbuurt. Splitsen in drie buurten. 

2. Wibautbuurt. Splitsen in twee buurten. 

3. Rotterdamsedijk. Splitsen in twee buurten, met als grens Boerhaavelaan. 

4. Groenoord-Noord. Splitsen in twee buurten. De secretaris informeert bij team Projecten naar 

de plannen. 

5. Groenoord-Midden. Splitsen in drie buurten. Grenzen nader te bepalen. 

6. De Akkers en De Velden. Splitsen in twee buurten. 

7. Polderwetering. Overhevelen naar wijk Spaland / Sveaparken. 

8. Stadserf. Voorlopig niet wijzigen.  

9. Maasboulevard en Havenbuurt. Grens verleggen naar jachthaven / uitwateringskanaal. 

10. Noletbuurt en Nieuw-Mathenesse, Niet wijzigen. 

11. Spieringshoek. Zuidelijk deel afsplitsen en voegen bij Parkenbuurt / Bijdorp. 

12. Wetenschappersbuurt. Schieveste afsplitsen en samenvoegen met oostelijk deel Parkenbuurt / 

Bijdorp. 

13. Parkenbuurt / Bijdorp. Zie 12. 

14. Parkenbuurt / Bijdorp. Bijdorp afsplitsen, samen met nieuwbouw Harga. 

15. Parkenbuurt / Bijdorp. Zie 14.  

16. De Vlinderhoven / Sveaholm en De Gaarden / Sveafors. Herindelen met de Slimme Watering 

als grens. 

17. De Gaarden / Sveafors. Niet wijzigen (betreft Windas). Nieuwbouw is niet aan de orde. 

https://bit.ly/3qzPvqF
https://bit.ly/3FyQzzv
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18. Sveaborg- en Dal. Voluit schrijven Sveadal. 

19. Polderwetering  en ’s-Gravelandsepolder. Grens verleggen naar ’s-Gravelandseweg en 

Polderweg. 

20. Nieuw-Mathenesse. Splitsen in twee buurten. 

21. Groenoord-Noord, Groenoord-Midden en Groenoord-Zuid. Groenoord scheiden van Kethel. 

22. Ambachtenbuurt, Kastelenbuurt, Botenbuurt en Toneelspelersbuurt. Benoemen als wijk 

Woudhoek. 

23. Noordkethelpolder. Benoemen als wijk. 

24. De Akkers en De Velden, Sveaborg en –Dal, De Vlinderhoven / Sveaholm en De Gaarden / 

Sveafors. Benoemen als wijk Spaland / Sveaparken. 

25. ’s-Gravelandsepolder, Spaanse polder, Polderwetering en Wetenschappersbuurt.  

Schieveste bij wijk Oost laten.  

26. Kethel-dorp, Vogelbuurt, Tuindorp en Parkenbuurt / Bijdorp. Benoemen als wijk Kethel, 

waarbij de spoorlijn als grens geldt. Ten zuiden van de spoorlijn toevoegen aan wijk West. 

27. Binnenstad, Brandersbuurt, Walvisbuurt en De Plantage. Benoemen als wijk Centrum. 

28. Parkenbuurt / Bijdorp. Splitsen met rijksweg A20 als grens. 

29. Algemeen. Grenzen zoveel mogelijk in het midden van water en wegen (volgens richtlijnen van 

het CBS). 

30. Rotterdamsedijk en Nieuw-Mathenesse. Het midden van de Rotterdamsedijk als grens laten 

gelden (zie voorgaande). 

31. Polderwetering en ’s-Gravelandsepolder. ’s-Gravelandseweg als grens laten gelden (zie 19). 

32. Havenbuurt. Samenvoegen met Nieuw-Mathenesse tot een wijk. 

33. Havenbuurt. Splitsen in Vijfsluizen en Wilhelminahaven. 

34. Kethel-dorp. Parkeerplaats Bachplein in verband met nieuwbouw overhevelen naar wijk 

Groenoord, met trambaan als grens. 

35. Schildersbuurt en Distillateursbuurt. Grens verleggen naar Burgemeester Van Haarenlaan. 

36. Botenbuurt en Toneelspelersbuurt. Grens zodanig verleggen dat hij niet meer een woonblok 

aan de Van Dalsumlaan doorsnijdt. [Nummers 39 en 41 naar Botenbuurt.] 

37. Toneelspelersbuurt. Grens verleggen zodat woonblok in dezelfde buurt als de straat ligt. 

 

Voor PostNL is de indeling in wijken en buurten minder relevant, omdat zij werken met de 

postcodes. De voor te stellen nieuwe wijkindeling sluit beter aan op de postcodes dan de oude. 

In het stafoverleg (met de portefeuillehouder) kwamen nog enkele knelpunten naar voren: 

 Westerkade hoort bij West (en niet bij Zuid). Dit is het geval. 

 Als de Margriethal gesloopt wordt, komt er ter plaatse woningbouw. Dit hoeft 

niet tot aanpassing te leiden. Hoort bij de wijk Kethel. 

 In welke buurt ligt Schieveste? Is besproken (punt 12 en 13). 

 In welke buurt ligt het ziekenhuis? Wordt dezelfde buurt als nieuwbouw Harga 

(punt 15). 

Bobby Scheepe verzoekt aan Johan Deijl om een toelichting te geven aan de wijkregisseurs. De 

op te stellen adviesnota wordt uiteraard aan betrokken collega’s  voorgelegd. Vaststelling moet 

plaatsvinden voor 1 april. Dat wil zeggen 1 april 2023. Advisering door het CBS vinden we niet 

nodig. De commissie adviseert (aan de hand van het voorstel op kaart) de volgende 

buurtnamen en vervolgt de bespreking in de volgende vergadering.  

 

Nolensbuurt 2: Nolensbuurt en Nolensbuurt 3: Cartonnagebuurt 

Wibautbuurt 1: Troelstrabuurt en Wibautbuurt 2: Wibautbuurt 

Rotterdamsedijk 1: Boylebuurt en Rotterdamsedijk 2: Rotterdamsedijk 

Nieuw-Mathenesse: Glasbuurt en Nieuw-Mathenesse. (De commissie heeft overwogen: 

Obsidiaanbuurt.) 
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Is het nodig buurtnamen op borden te vermelden? 

 

4. Volgende vergaderingen  

a. Donderdag 7 april 2022, 15 – 17 uur  

b. Donderdag 8 september 2022, 15 – 17 uur  

c. Donderdag 8 december 2022, 15 –17 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


