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Aan het in de wijk Zwanenveld gerealiseerde jongerencentrum dient in verband met de 
herkenbaarheid een naam te worden gegeven. 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 378561,versie 2, aan het grijs gearceerde 
gebouw gelegen aan het adres Zwanenveld 4364 te Nijmegen de naam Zwanenhoek te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op 21 maart 2010 is het nieuwe jongerencentrum in de wijk Zwanenveld bij het              
Maas-Waalkanaal geopend. 
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 Zwanenveld wonen zo’n 500 jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. De jongeren 
hebben het gemeentebestuur zelf gevraagd om een eigen plek en die wens werd gedeeld 
door het bewonersplatform en het Jongerenadviesteam Zwanenveld. 
De jeugd is ook nauw betrokken geweest bij de inrichting. 
De jongeren kunnen gebruik maken van een poolbiljart, tafelvoetbalspel, tafeltennistafel en 
(spel)computers. Ook worden er thema-avonden en andere activiteiten georganiseerd. 
In het belang van de herkenbaarheid is het gewenst aan dit jongerencentrum een naam te 
geven. 
Het bureau Projecten en Advies van de Afdeling Vastgoed Sportservice en Accommodaties 
heeft de naam Zwanenhoek voorgedragen. 
De Werkgroep Straatnaamgeving stemt in met deze naamgeving. 

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 Vastgoed Sportservice en 
Accommodaties (DSB). 
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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, 
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 Naamgeving Jongerencentrum Zwanenveld (2/2011) 
 
Raadsvoorstel d.d. 7 december 2010 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 378561,versie 2, aan het grijs 
gearceerde gebouw gelegen aan het adres Zwanenveld 4364 te Nijmegen de naam 
Zwanenhoek te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 26 januari 2011 
Conform besloten 
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