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Straatnaamgeving nieuwbouwplan “ ’t Hof van Heesch”  

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

9 november 2010 

Samenvatting 

In verband met het nieuwbouwplan “ ’t Hof van Heesch” dient aan een stuk weg in het gebied 
tussen de Florence Nightingalestraat en de Kerkstraat een naam te worden gegeven 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 382521, versie 1,  aan het grijs gearceerde 
gedeelte weg te Nijmegen de naam Dr. Hessel Groeneveldstraat te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op dit moment wordt het nieuwbouwplan “’t Hof van Heesch” , in het gebied tussen de 
Florence Nightingalestraat en de Kerkstraat, gerealiseerd. Dit nieuwbouwplan omvat het 
realiseren van 5 villa’s aan een nieuw te realiseren weg in het gebied tussen de Florence 
Nightingalestraat en de Kerkstraat. Mede ten behoeve van de ontsluiting van de 5 nieuw te 
bouwen villa’s is naamgeving van de openbare ruimte gewenst. Hiertoe dient dit voorstel. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Conform de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999)” is de Raad bevoegd 
de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
Straatnaamgeving valt onder het programma Ruimte en Bouwen en is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
Voor de naamgeving van de betreffende straat is aansluiting gezocht bij de andere         
straatnamen in deze buurt, die een relatie met het “Rode Kruis” hebben. Reeds bestaande 
straatnamen zijn: Florence Nightingalestraat, Henry Dunantstraat en Clara Bartonpad. 
Het Archief heeft onderzoek gedaan en de naam Dr. Hessel Groeneveldstraat 
voorgedragen. In 1935 vestigde Dr. Groeneveld zich als jonge arts in Nijmegen. 
In de oorlog van 1940-1945 werkte hij voor het Rode Kruis en andere organisaties. Hij werd 
“staatsgevaarlijk” voor de Duitse bezetters omdat hij Joden liet onderduiken, is gevangen 
gezet in verschillende concentratiekampen en werd in 1945 bevrijd. Terug in Nijmegen nam 
hij direct zijn praktijk weer op en bleef hij zijn vak nog 30 jaren lang uitoefenen. 
In 1950 ontving hij drie onderscheidingen voor zijn menslievende activiteiten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, waaronder het Herinneringskruis 1940-1945 van het Rode Kruis. 

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen het eigen 
productenbudget van het betreffende bureau van de Afdeling Bouwen en Wonen (DGG). 
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7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd in weekblad “De Brug” en vermeld op de website 
www2.nijmegen.nl (overzicht besluiten straatnaamgeving). Daarnaast is er een grote lijst van 
“afnemers” inzake straatnaamgeving, zoals de hulpdiensten, TNT Post, de Nuon en de 
kaartbeheerders van diverse (stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke instanties 
eveneens worden geïnformeerd over de besluitvorming. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van naamborden wordt gerealiseerd binnen het project 
volgens de kwaliteitseisen die de Afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 
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 Straatnaamgeving nieuwbouwplan”’t Hof van Heesch” (162/2010) 
 
Raadsvoorstel d.d. 9 november 2010 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 382521, versie 1, aan het grijs 
gearceerde gedeelte weg te Nijmegen de naam Dr. Hessel Groeneveldstraat te 
geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010 
Conform besloten  
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