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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

1 december 2010      / 164/2010 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

17 december 2010 

Onderwerp 

Naamgeving Voorzieningenhart op de hoek Willemsweg-Thijmstraat 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

9 november 2010 

Samenvatting 

Aan het op de hoek Willemsweg-Thijmstraat gerealiseerde “voorzieningenhart” dient in verband 
met de herkenbaarheid een naam te worden gegeven 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 379481, versie 1,  aan het grijs gearceerde 
gebouw gelegen op de hoek Willemsweg-Thijmstraat te Nijmegen de naam ‘t Hert te geven.
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de wijk Nije Veld op de hoek Willemsweg-Thijmstraat wordt een centraal voorzieningenhart 
gecreëerd. 
Op basis van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999) is het toekennen 
van namen aan gemeentelijke gebouwen een facultatieve bevoegdheid. 
In verband met de herkenbaarheid wordt dit in Nijmegen in de regel dan ook gedaan. 

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 
In het voorzieningenhart komen: buurthuis, brede school, huiskamerproject, 
ouder/kindcentrum, peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jongerenruimte, 
Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugdgezondheidszorg, sportzaal en wijkpost. 
Met de komst van dit voorzieningenhart krijgt de wijk de centrale ontmoetingsplek waar 
bewoners al jaren op wachten. Bewoners hebben actief geparticipeerd in alle fasen van 
realisatie van het voorzieningenhart. Doel daarvan was om het voorzieningenhart vanaf het 
ontstaan een hart te laten zijn van, voor en door bewoners. Als sluitstuk van deze participatie 
is onder de bewoners uit de wijk een prijsvraag gehouden voor een naam van dit gebouw.  
De jury met vertegenwoordigers vanuit de wijk, school en de gemeente hebben uit de          
66 ingediende namen 3 namen genomineerd te weten Het Hart, Het Middelpunt en “t Hert. 
Bezoekers van de Trots op de Wijk dag (4 juli 2010) hebben met meerderheid van stemmen 
gekozen voor de naam ’t Hert. 

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 Directie Wijk en Stad. 
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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. 

 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg 
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Raadsvoorstel d.d. 9 november 2010 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 379481, versie 1, aan het grijs 
gearceerde gebouw gelegen op de hoek Willemsweg-Thijmstraat te Nijmegen de 
naam ‘t Hert te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010 
Conform besloten  
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