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Officiële uitgave van Rotterdam.

Gemeenteblad 2015
Namen van straten enz.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directie Bestuur en Communicatie van de Bestuursdienst van 20 april 2015
(str.n.cie.1646728);
gelet op het ter zake ingekomen ambtsbericht van de Commissie van advies inzake straatnamen, na
kennisgeving aan de gebiedscommissie Feijenoord ten aanzien van punt I. en II., alsmede op de bepalingen van de Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen;

besluit:

I. Te benoemen De verbindingen die op de bijgevoegde tekening STR_2014-11A zijn aangeduid met
de cijfers 2 en 3:

2. ………………………………………………………………… Dolf Henkesplein

3. ………………………………………………………………… Paul Nijghkade

II. Te bepalen dat dit besluit met ingang van heden van kracht wordt.

Aldus vastgesteld namens het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam op 21 april
2015.

De wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte,

B.J. Eerdmans
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Dit gemeenteblad is uitgegeven op 12 mei 2015 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage
bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde
Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Toelichting:

Ad.I.
De schilder en beeldend kunstenaar Roelof Lucas Johannes (Dolf) Henkes 1903-1989) groeide op in
Katendrecht en woonde er zijn hele leven. Voor zijn werk koos hij de motieven uit de wereld om zich
heen, zoals de mensen en het havenbedrijf, de verwoesting van de Rotterdamse haven. Hij had verschillende tentoonstellingen, onder meer in Museum Boijmans Van Beuningen.

De Rotterdammer Henricus Paul (Paul) Nijgh (1876-1949) trad in 1910 in dienst van de cargadoorsfirma
Phs. van Ommeren. Nijgh heeft veel gedaan voor de erkenning van de havenvakvereniging en de instelling van de Loonraad.
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Download hier het complete gemeenteblad 2015-69
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