
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plaats Datum Registratienummer 

Schiedam 8 september 2022 MEM0046163 

Aanwezig   

Ine Berg, Rihilda Keizer, Herman Kriek, Peter Thomsett, Leon Verzijden, Erik 

Visscher en Olof Waltmann 

Afwezig   

Antoine Lagrouw, Laurens Priester en Hans van der Sloot 

Onderwerp   

Vergadering Commissie Naamgeving Openbare Ruimte 8 september 2022 

VERSLAG 

 

 

1. Opening, vaststelling agenda 

Naamgeving Schieveste: naar volgende keer. Ine Berg stelt voor de naam Parallelweg 

te handhaven (zodat het adres van het Lentiz Life College niet wijzigt). 

 

2. Verslag vorige vergadering (7 april 2022) 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 Naamgeving bij Wibautplein: naar volgende keer. Vermoedelijk is alleen 

intrekking van de Dr Wibautstraat nodig, zonder vaststelling van een nieuwe 

naam. 

 Naamgeving locatie Herman Jansen: naar volgende keer. 

 Antoine Lagrouw trekt zich terug als lid namens de Historische Vereniging 

Schiedam. 

4. Uitgebrachte adviezen 

 Naamgeving Palmboomhof, Dirkzwagerhof, Woutblokpad en Jan Potstraat 

5. Herziening indeling in wijken en buurten (voortzetting) 

Opmerkingen bij de nieuwe plattegrond: 

 Schrijfwijze en grens Distillateursbuurt kloppen niet 

 Namen Oranjekwartier en Nassaukwartier niet wijzigen 

 Buurt Rotterdamsedijk: grens in het midden van de weg. Naam van de buurt 

ten noorden van de Rotterdamsedijk: Marconibuurt 

 Vogelbuurt is een deel van de Zwaluwbuurt. Het inwonertal is te klein om het 

als aparte buurt te benoemen 

 Wijk Zuid: de naam Gorzen is niet passend omdat deze dan ook voor de 

Maasboulevard zou gelden 

 Navragen bij Johan Deijl: kan de Merwedestraat gevoegd worden bij de 

Eilandenbuurt? 

 Straten vernoemd naar verzetshelden en feministen, De Gaarden: 

inwonertallen zijn te klein om deze als aparte buurt te benoemen 

 Frankenland: secretaris gaat de juiste schrijfwijze na (vergelijk 

Westfrankelandsedijk) 

 Z-flats: veranderen in Van Beethovenbuurt 

 Van Zantenbuurt en Sandersbuurt (zonder voornaam) 

 Havengebied wordt: Schiedamse havens 

 De naam Vijfsluizen wordt ook in Vlaardingen gebruikt. De eigenlijke 

historische locatie bevindt zich in Schiedam. Daarom handhaven we het 

voorstel. 
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6. Voorstel naamgeving Göteborg tussen Slimme Watering en Betedal / Hammerdal  

Schiedam werkt samen met de Zweedse stad Gävle in Eurotowns. De stad ligt in de 

provincie Gävleborg. Deze naam past goed bij andere in Sveaparken, zoals Göteborg en 

Helsingborg. Een oude spelwijze is: Gefle. Deze past beter bij het Nederlandse alfabet. 

De commissie adviseert de naam Gävleborg of Gefleborg vast te stellen. 

 

7. Gewijzigde loop van Zusterpad en beoogd Rietsnijderpad 

Het Zusterpad en het beoogde Rietsnijderpad hebben een andere loop gekregen en zijn 

veranderd in voetpaden. Daarom vervalt het advies om de naam Rietsnijderpad vast te 

stellen. In plaats daarvan adviseert de commissie om het betreffende plantsoen een 

naam te geven. De commissie adviseert om de naam Zusterpad in te trekken en de 

naam Rietsnijderplantsoen vast te stellen. 

  

8. Vervangen borden Arij Koplaan (in plaats van Ary) 

De straatnaamborden zijn vervangen. Aangezien het bewoonde adressen betreft 

adviseert de commissie niet tot formele wijziging. 

 

9. Nieuw fietspad tussen Poldervaartpad en Nieuwe Damlaan 

Herman Kriek en Leon Verzijden beschouwen de situatie ter plaatse. 

 

10. Ervaringen met bamboe als materiaal voor straatnaamborden 

De borden staan er goed bij. Milieuvriendelijk afvoeren is lastig. De prijs is hoger. Leon 

Verzijden geeft de prijzen door. 

 

11. Eisen aan straatnaamborden 

De BAG-beheerder vertelt dat de straatnaamborden in Schiedam in kapitalen werden 

uitgevoerd, omdat ze aldus in de Woningkartotheek vermeld stonden. Nu is dat niet 

meer toegestaan volgens de vastgestelde uitvoeringsvoorschriften en bijbehorende 

NEN-norm. 

De raad heeft zich uitgesproken over verklarende teksten op straatnaamborden, na 

2014. Secretaris gaat dit na. 

De commissie brengt geen advies uit over wijziging van de uitvoeringsvoorschriften. 

Rode borden zijn overigens tijdelijk. 

 

12. Nog op te stellen adviezen (ter herinnering) 

 Intrekken Bordewijkstraat, Heeringastraat, Paradiespad, Roelantsstraat 

 Wijziging instellingsbesluit van deze commisssie 

 Herziening naamgeving Schiekade 

 Herziening naamgeving Prinses Beatrixlaan 

 Herziening naamgeving Noordmolenstraat 

 Herziening naamgeving M.C.M. de Grootstraat 

 Naamgeving Gävleborg of Gefleborg 

 Intrekken Zusterpad en naamgeving Rietsnijderplantsoen 

 Herziening naamgeving Schermerhornlaan en naamgeving Mgr Nolenspad, 

Marga Klompépad en Els Borstpad 

Opmerkingen: de commissie adviseert het Marga Klompépad vast stellen voor het pad 

tussen de De Meesterstraat en de Parkweg. 

Herman Kriek en de BAG-beheerder bezien nog of het pad tussen Loeffstraat 127 en De 

Meesterstraat 36 een naam moet krijgen. 
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Het is niet nodig om de naamgeving Mgr Nolenslaan te herzien, omdat uit de 

vaststelling van de naamgeving Mgr Nolenspad volgt dat de naam eindigend op ‘laan’ 
daar niet meer geldt. 

 

13. Groslijst. Niet gewijzigd 

14. Rondvraag. Geen vragen 

15. Volgende vergadering 

 Donderdag 8 december 2022, 15- 17 uur 

 

 


