Raadthuisstraat Beverwijk, 26 mei 1936
De naam verwijst naar het voormalige raadhuis dat op de hoek met de Breestraat gestaan heeft.
Oorspronkelijk was dit de Gasthuissteeg omdat hier ook het gasthuis heeft gestaan, naast het
Raadhuis. Na de fusie tussen Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin werd de naam in 1936 gewijzigd.
Burg. Scholtensstraat Beverwijk, 9 juni 1977
Hendrik Jan Joseph Scholtens werd op 10 maart 1895 geboren te Nuenen en
overleed op 1 augustus 1978 te Maastricht. Hij was burgemeester van
Beverwijk van 1 juli 1933 tot 1 december 1956. Tijdens de oorlogsjaren werd
hij door de Duitse bezetter geïnterneerd in St. Michielsgestel voor de duur
van anderhalf jaar. Dit gebeurde met een aantal andere prominente
Nederlanders. Zij werden als gijzelaars vastgehouden. Na deze periode
verbleef hij tot 18 mei 1945 bij zijn ouders in Velp. Scholtens heeft een
indrukwekkende lijst van publicaties op zijn naam staan die bijna allemaal
gaan over de geschiedenis van Kennemerland. Een prachtig naslagwerk is zijn ‘Uit het verleden van
Midden-Kennemerland’ dat in 2005 opnieuw is uitgegeven waarin dit keer ook een biografie werd
opgenomen alsmede ongeveer 37 verspreide werken over Kennemerland.
Burg. Bruinsmalaan Beverwijk, 9 december 1976
Jan Gerben Stephanius Bruinsma werd geboren op 8 juli 1913 te Utrecht en
overleed op 27 juli 1975 in Beverwijk. Hij was burgemeester van Beverwijk
van 1 januari 1957 tot aan zijn overlijden. Hij begon op het secretarie van
Oudewater en werd later raadslid te Delft. In 1947 werd hij burgemeester
van Bolsward en 10 jaar later werd hij benoemd te Beverwijk. Tijdens de
oorlog was hij actief in het verzet in Delft en omgeving. In Beverwijk heeft
hij veel tot stand gebracht met name in de opbouw van het naoorlogse Beverwijk.
Burg. Rothestraat Beverwijk,19 mei 1960
Hendrik Rothe werd geboren op 1 mei 1978 in Amsterdam en overleed op 29
november 1953 te Beverwijk. Hij was de laatste burgemeester van Wijk aan
Zee en Duin en wel van 1 mei 1920 tot aan de fusie op 30 april 1936. Op 1
december 1899 werd hij benoemd als gemeentesecretaris van Wijk aan Zee en
Duin. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Koog aan de Zaan. In 1921
werd hij tevens burgemeester van Wijk aan Zee en Duin. Hij combineerde de
beide banen tot aan de fusie. Rothe was trouwens een fel tegenstander van de
fusie en heeft zich tot het laatst hiertegen verzet.

