Goed op weg
Straatnaamgeving in Rotterdam
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Hoe komt een straatnaam
precies tot stand? Veel
mensen zijn benieuwd
naar het antwoord op deze
vraag. Ambtenaren bij
gebiedscommissies en bij
de gemeente Rotterdam
zelf, maar ook medewerkers
van woningcorporaties of
andere instellingen die in
hun werk te maken hebben
met straatnamen weten
vaak niet precies hoe dit
proces verloopt. Begrijpelijk!
Een groot deel van het
straatnaamgevingsproces
vindt plaats buiten hun
eigen werkgebied. Toch is
het juist voor hen belangrijk
te weten hoe het proces
verloopt en op welke wijze
zij daarin betrokken zijn. Het
is van belang te weten waar
alertheid geboden is, zodat
een straatnaam op de meest
efficiënte manier tot stand
kan komen. Om daar op een
eenvoudige manier in thuis
te raken, bieden wij u deze
folder aan. Een handvat om
goed op weg te gaan!
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1
Commissie van
advies inzake
straatnamen

Adviseren over straatnamen
Wie geeft advies over naamgeving
in openbaar gebied in Rotterdam?
Dat doet de Commissie van advies
inzake straatnamen, kortweg
Straatnamencommissie genoemd.
De Straatnamencommissie is in
1941 ingesteld om het college
van burgemeester en wethouders
te adviseren bij het geven van
straatnamen. De Commissie bestaat
uit ambtelijke en niet-ambtelijke leden
uit diverse disciplines, waardoor de
kwaliteit en de objectiviteit van de
adviezen voor straatnamen worden
gewaarborgd.
Waarover adviseert de Commissie
wel en waarover niet?
Wel
• Naamgeving van straten/wegen,
bruggen, parken en pleinen (mits
openbaar)
• Naamgeving van wijken
Niet
• Thema’s van wijken
• Naamgeving van parkeergarages

Uitzicht vanaf Koningshavenbrug of
‘De Hef’ in aanbouw, 1926

Verzoeken voor naamgeving worden
gedaan door gebiedscommissies,
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer,
woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgers of andere partijen.
Besluiten over straatnaamgeving
worden sinds 2011 door de
wethouder Buitenruimte genomen
(in mandaat namens het college van
burgemeester en wethouders).
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De Commissie adviseert, maar hoe?
De Straatnamencommissie komt in principe vier keer per jaar bijeen om de
binnengekomen verzoeken te behandelen. Bij het adviseren hanteert de
Commissie een aantal richtlijnen:
• er worden geen straten vernoemd naar nog in leven zijnde personen, met
uitzondering van leden van het Koninklijk Huis.
• personen kunnen worden voorgedragen voor vernoeming van een
straatnaam, indien zij minimaal tien jaar zijn overleden. Dit om de nodige
historische distantie te waarborgen. De te vernoemen personen moeten van
onbesproken gedrag zijn.
• gelijkluidende of bijna gelijkluidende straatnamen worden zoveel mogelijk
vermeden om verwarring te voorkomen. Denk hierbij aan postbezorging en
vindbaarheid door hulpdiensten.
• ingewikkelde of onuitspreekbare straatnamen worden niet gegeven,
vanwege problemen met de uitspraak en vindbaarheid van een straat.
• er wordt gestreefd naar samenhang in de naamgeving van straten die in
de onmiddellijke nabijheid van elkaar liggen. Een thema binnen een wijk
vergemakkelijkt de oriëntatie.
• wijziging van straatnamen vindt in principe niet plaats, tenzij er een
noodzaak tot wijziging is. Denk bijvoorbeeld aan te weinig beschikbare
huisnummers voor een nieuw appartementen-, winkel- of kantorencomplex.

4

4

Om te kunnen bepalen welke uitgang een straatnaam heeft, wordt
onderstaande leidraad gehanteerd:
baan
boulevard
dijk
gracht
hof
kade
laan
pad
park
plaats
plantsoen
plein
singel
steeg
straat
weg

= belangrijke doorgaande weg tussen twee hoofdplaatsen
= brede straat in grote steden of langs het strand
= weg of straat op een opgeworpen waterkering
= gegraven kanaal met aan beide zijden bebouwing
= binnenplaats, omringd door woningen waarvan de
voorkant naar binnen gericht is
= gemetselde of beschoeide strook langs een oever met
faciliteiten voor het aanleggen van schepen
= weg aan beide zijden met bomen beplant
= smalle verbinding in een veelal groen gebied
= uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige
aanleg verfraaid, bedoeld voor recreatie
= door een gebouw ingesloten plaats (binnenplaats)
= met bomen en heesters beplant terrein, van geringere
omvang dan een park
= open, onbebouwde ruimte tussen bouwwerken
= aangelegde waterloop binnen een stedelijke
bebouwing, bevat schuin aflopende walkanten
= nauw straatje tussen gebouwen
= verharde weg in de bebouwde kom
= hoofdverbinding waaraan weinig bebouwing grenst

Een advies, en dan?
De adviezen voor straatnaamgeving worden door de Commissie voorgelegd
aan de betreffende gebiedscommissie. Die heeft vier weken de tijd te
reageren. Indien binnen die termijn geen reactie van de gebiedscommissie
is ontvangen, wordt uitgegaan van instemming. Vervolgens wordt het advies
aan de wethouder voorgelegd ter definitief besluit.
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Persoonsvernoeming

Het komt regelmatig voor
dat er verzoeken bij de
Straatnamencommissie binnenkomen
voor het vernoemen van straten naar
personen. Hiervoor zijn bepaalde
richtlijnen van toepassing. Zoals
eerder gezegd, worden in leven
zijnde personen niet vernoemd
met uitzondering van leden van het
Koninklijk Huis. In andere gemeenten
(bijvoorbeeld Hilversum) zijn hier
uitzonderingen op gemaakt. De
gemeente Rotterdam kiest ervoor
dit niet te doen, omdat niet is vast
te stellen of een persoon tijdens
zijn gehele leven van onbesproken
gedrag zal zijn. Een persoon kan in
principe pas minimaal tien jaar na
overlijden worden vernoemd.

Antecedentenonderzoek
Wanneer de Commissie adviseert
om een straat te vernoemen naar
een persoon wordt er, voordat men
overgaat tot officiële vernoeming,
eerst door de secretaris een
antecedentenonderzoek gedaan. Als
uit het onderzoek blijkt dat er geen
bezwaren zijn, zet de secretaris het
officiële proces in gang.

Reservebestand straatnamen
Het kan voorkomen dat de
Commissie van oordeel is dat
voorgedragen personen in
aanmerking komen voor vernoeming,
maar dat er op dat moment geen
geschikte mogelijkheid is. Hierbij
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kijkt de Commissie bijvoorbeeld naar wijkthema’s waarbinnen personen
passen. Als er niet direct een mogelijkheid voorhanden is, besluit de
Straatnamencommissie de persoonsnaam op te nemen in het reservebestand
straatnamen. Dit bestand wordt door de Commissie bij vernoemingen
geraadpleegd.
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Initiatiefnemers:
gebiedscommissies

Gebiedscommissies dienen
voorstellen of verzoeken met
betrekking tot straatnamen voor te
leggen aan de Commissie van advies
inzake straatnamen. Hiermee zetten
ze het proces van straatnaamgeving
in gang. De gebiedscommissies
hebben geen zelfstandige
bevoegdheden op dit terrein, zij
adviseren.

Duur van het proces
Het proces van straatnaamgeving
kost vaak meer tijd dan men
verwacht, omdat er bij de
totstandkoming van straatnamen
meerdere partijen betrokken zijn.
Het proces neemt in zijn geheel
gemiddeld drie tot vier maanden in
beslag. Als er een nieuwe straatnaam
nodig is, is het raadzaam om tijdig
een verzoek of voorstel in te dienen,
zodat het proces zo snel mogelijk in
gang kan worden gezet.
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Aandachtspunten
Naast het tijdig indienen van aanvragen of verzoeken zijn er enkele zaken in
het bijzonder van belang voor de gebiedscommissies:
• nutsaansluitingen kunnen niet worden aangelegd zonder dat een
straatnaam is toegekend. De Straatnamencommissie is hierin geen partij.
• bezwaar of beroep door belanghebbenden tegen een vastgestelde
straatnaam is niet meer mogelijk. Het is een besluit van algemene strekking.
• reageer als gebiedscommissie binnen vier weken op het advies van de
Straatnamencommissie.
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Andere
initiatiefnemers
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Niet alleen gebiedscommissies
schrijven de Straatnamencommissie
aan met voorstellen en verzoeken
voor straatnaamgeving. Ook andere
partijen, zoals burgers, stichtingen,
verenigingen, woningcorporaties,
kunnen en mogen deze verzoeken
aandragen.
Ze kunnen bijvoorbeeld een
verzoek doen tot vernoeming van
een overleden (publiek) persoon,
maar ook een voorstel aandragen
voor een straatnaamthema. Bij de
beoordeling van een verzoek tot
vernoeming van een persoon kijkt de
Commissie onder meer naar hetgeen
een persoon heeft betekend voor
de samenleving in het algemeen en/
of voor de stad Rotterdam in het
bijzonder. Bij themavoorstellen wordt
onder meer beoordeeld of er binnen
een thema voldoende mogelijkheden
zijn voor een brede variatie aan
namen.
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Proces Straatnaamgeving
Gebiedscommissies, gemeentelijke clusters, woningcorporaties, projectontwikkelaars, burgers of andere partijen doen verzoek/voorstel straatnaamgeving

Behandeling verzoek/voorstel door Straatnamencommissie

Straatnamencommissie stelt advies op

Straatnamencommissie verzendt het advies naar de betreffende
gebiedscommissie
niet
akkoord

Gebiedscommissie behandelt het advies
akkoord

Straatnamencommissie doet verzoek tot besluit aan de gemandateerd
wethouder
niet
akkoord

Wethouder behandelt het verzoek
akkoord

Publicatie van het besluit in het Gemeenteblad

niet
akkoord

Raadsvergadering beoordeelt het Gemeenteblad

Verzoek aan
werf tot plaatsing
straatnaambord

Inlichten van betrokken
partijen (gebiedscommissies,
gemeentelijke clusters,
woningcorperaties,
projectontwikkelaars en de
andere belanghebbende
partijen)

Opname straatnaam in de
digitale straatnamendatabase
en publicatie in
het Rotterdams
Jaarboekje
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Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn
voorstel in een commissievergadering wordt behandeld? En
wat moet ik daarvoor aanleveren?

Veelgestelde
vragen
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Kan ik met vragen over
straatnamen bij de Commissie
terecht?
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Een voorstel of verzoek voor straatnaamgeving kan door gebiedscommissies, Stadsontwikkeling en
Stadsbeheer, woningcorporaties,
projectontwikkelaars, burgers of
andere partijen worden gedaan. Het
voorstel moet schriftelijk (per e-mail)
worden ingediend bij de
secretaris van de Commissie van
advies inzake straatnamen
(wmji.vangiersbergen@rotterdam.nl).
De aanvrager krijgt bericht over
de datum van behandeling. Bij het
verzoek dient een motivatie en
achtergrondinformatie te worden
toegevoegd. Op die manier kan de
Commissie tot een weloverwogen
advies komen.

Ja, de Commissie is er niet alleen
voor advies omtrent straatnamen,
maar verstrekt ook informatie aan
belanghebbenden en geïnteresseerden over het besluitvormingsproces en de geschiedenis en
betekenis van straatnamen. Vragen
kunnen gesteld worden aan de
secretaris van de Commissie
(straatnamen@rotterdam.nl). Voor
meer informatie over de geschiedenis
of betekenis van een straatnaam is
er de straatnamendatabase op:
STR_2014 - 14
www.stadsarchief.rotterdam.nl

TEK.NR.:
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Moet de aanvrager zelf een officiële straatnaamtekening aanleveren bij
het verzoek?
Bij verzoeken of voorstellen hoeven geen gedetailleerde straatnaamtekeningen aangeleverd te worden. Een globale aanduiding of situatieschets
is voldoende. Op verzoek van de secretaris vervaardigt Stadsbeheer de
straatnaamtekening die de situatie nauwkeurig weergeeft. Deze tekeningen
worden gebruikt door de Commissie tijdens haar vergaderingen, maar ze
worden ook aangeleverd bij verzoeken tot besluit aan de wethouder en bij
publicatie van besluiten in het Gemeenteblad.
Wat is het verschil tussen een verzoek en een voorstel tot
straatnaamgeving?
Bij een verzoek tot straatnaamgeving geeft de aanvrager aan dat er een
nieuwe straat vernoemd moet worden en dat daarvoor advies aan de
Straatnamencommissie wordt gevraagd.
Bij een voorstel tot straatnaamgeving doet de aanvrager een suggestie voor
een te vernoemen naam. Als deze suggestie wordt gehonoreerd, maar er is
(nog) geen mogelijkheid in de stad om deze naam te vernoemen, dan wordt
ze op de reservelijst geplaatst.
Waarom is de Straatnamencommissie gepositioneerd bij het
Stadsarchief Rotterdam?
Om op een goede manier de plaatselijke geschiedenis levend te houden in
de Rotterdamse straatnamen is sinds 1866 de stadsarchivaris betrokken
bij de straatnaamgeving. Bij het instellen van de Straatnamencommissie in
1941 besloten burgemeester en wethouders de stadsarchivaris als voorzitter
van de Commissie te benoemen, vanwege diens belangrijke rol in het
straatnaamgevingsproces.
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over:
Straatnamen en het
straatnaamgevingsproces
Neem contact op met de secretaris
van de Straatnamencommissie:
Stadsarchief Rotterdam
Commissie van advies inzake
straatnamen
Postbus 71
3000 AB Rotterdam
Telefoon: 010 267 55 82
E-mail: straatnamen@rotterdam.nl
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Voor de samenstelling van de Commissie:
Zie www.stadsarchief.rotterdam.nl/over-ons/straatnaamgeving

Coolsingel, tussen 1954 en 1958.
Foto: Elibert Janssen
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