
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 7 april 2022 MEM0044416 

Aanwezig   

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

Hans van der Sloot, Leon Verzijden, Erik Visscher en Olof Waltman en 

Johan Deijl, Sandie Haleplioğlu, Erik Meijer en Bobby Scheepe 

Afwezig   

Peter Thomsett 

Onderwerp   

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 

VERSLAG 

 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

2. Naamgeving Göteborg tussen Slimme Watering en Betedal / Hammerdal  

Sandie Haleplioğlu licht toe dat het parkeerterrein vaak verward wordt met Göteborg 

1, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Dit is echter helemaal aan de andere kant van 

Göteborg. De commissie adviseert een nieuwe naam vast te stellen. Er staan geen 

Zweedse namen op de groslijst. De secretaris stemt per e-mail af over de naam. 

 

3. Naamgeving Schieveste 

Erik Meijer (projectontwikkelaar Synchroon) geeft een toelichting. Er komen 1200 

nieuwe woningen. Er zijn vier namen nodig: een doorgaande langere weg en drie 

pleinen. Er is geen duidelijk visueel onderscheid tussen deze vier. Mogelijk komt er een 

ander adres voor aflevering van postpakketten dan de huisadressen. De commissie 

formuleert nog geen advies. Er is een nieuwe situatietekening nodig, met aandacht 

voor de adressering van de DCMR en het afleveradres. 

 

4. Verslag vorige vergaderingen (9 december 2021 en 3 februari 2022) 

a. In het verslag van de gemeenteraad van 16 april 1912 staat ook: 

Huysmansstraat. 

b. Ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Mededelingen 

a. Gesprek over Dirkzwagerterrein met ontwikkelaar Van Wijnen. De 

ontwikkelaar spreekt van: Florijnhof. Dan zou er niet bij het Doeleplein een 

Florijnhaven kunnen komen. Een bezwaar kan zijn dat het een bestaand merkt 

is. De commissie handhaaft de adviezen naamgeving Palmboomhof en 

Dirkzwagerhof. 

b. Naamgeving bij Wibautplein. Naar volgende keer. 

c. Naamgeving locatie Herman Jansen. Naar volgende keer. 

 

6. Uitgebrachte adviezen: geen 

 

7. Herziening indeling in wijken en buurten (voortzetting) 

Het Kenniscentrum heeft een nieuwe kaart gemaakt. Discussiepunten (dat wil zeggen 

verschillen ten opzichte van het verslag): 

Knelpunt 7: buurt Polderwetering bij wijk Spaland / Sveaparken of 

Polderbuitengebied? Polderbuitengebied. 

Knelpunt 8: buurt Stadserf handhaven? Ja. 
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Knelpunt 15: nieuwe buurt Sportpark Harga? Ja, alsmede Beatrixpark, Harga en 

Bijdorp. 

Knelpunt 25: ’s-Gravelandse polder of ’s-Graveland? ’s-Graveland. Een onderverdeling 

in Noord en Zuid vindt de commissie niet nodig. 

 

Buurtnamen 

Winkels aan de Mgr Nolenslaan liggen in Nolensbuurt 1. Er is dus een nieuwe naam 

nodig voor Nolensbuurt 2 in plaats van 1. De commissie adviseert: De Meesterbuurt. 

De commissie handhaaft het advies Cartonnagebuurt, vanwege de bestaande 

naamgeving Cartonnagestraat. 

 

De commissie overweegt de namen Ambachtenbuurt, Toneelspelersbuurt en 

Walvisbuurt en adviseert deze vast te stellen. De commissie adviseert in plaats van 

Vogelbuurt de naam Zwaluwbuurt vast te stellen. De commissie adviseert voor 

Parkenbuurt Zuidwest vast te stellen: Park Vijfsluizen. 

Voor Groenoord  Midden 1 adviseert de commissie: Mozartbuurt. 

Voor Groenoord Midden 2: Cornelia van Zantenbuurt. 

De commissie adviseert Schieveste te verdelen in twee buurten, met grens bij het 

Lentiz-college en de westelijke te noemen: Parallelbuurt, de oostelijke: Schieveste. De 

naam SchieDistrict wordt niet geformaliseerd. 

 

De burgemeester heeft erop gewezen dat de naam Oranjeburgh formeel is vastgesteld. 

Secretaris zoekt het besluit op. 

 

8. Eisen aan straatnaamborden 

Deze zijn al vastgesteld door het college op 28 oktober 2014. Voldoen ze (nog)? Deze 

vraag is nog niet beantwoord. Ze moeten voldoen aan de norm NEN 1772 Straatnaam- 

en huisnummerborden. 

 

9. 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 naamgeving Prinses Beatrixlaan 

f. Naamgeving Woutblokpad 

g. Naamgeving Jan Potstraat  

h. Herziening naamgeving Noordmolenstraat 

i. Herziening naamgeving Schermerhornlaan en naamgeving Mgr Nolenspad, 

Marga Klompépad en Els Borstpad 

j. Naamgeving Palmboomhof en Dirkzwagerhof 

k. Herziening naamgeving M.C.M. de Grootstraat 

 

10. Groslijst  

 

11. Rondvraag 

 De paal met het bord Pepersteeg staat in het midden, niet tegen de muur. De 

reden hiervoor is dat er een auto door de steeg zou kunnen rijden. Om dit te 

voorkomen is een obstakel nodig, de paal voorziet daarin. 
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 Op de locatie François Haverschmidt worden vluchtelingen gehuisvest, allen 

op één huisnummer. Als er meer huisnummers gewenst zijn, is een 

splitsingsvergunning nodig. 

 

12. Volgende vergaderingen 

 Donderdag 8 september 2022, 15-17 uur 

 Donderdag 8 december 2022, 15-17 uur 


