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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

30 maart 2011          /  40/2011 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

De naam Hendrik Heucksteiger onttrekken aan de naamgeving 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

 15 maart 2011 

Samenvatting 

In verband met de sloop van de Hendrik Heucksteiger dient de naam van deze steiger aan de 
naamgeving te worden onttrokken. 
 
Voorstel om te besluiten 

1 De openbare ruimte te Nijmegen, genaamd “Hendrik Heucksteiger”, aan de naamgeving 
te onttrekken onder intrekking van punt II van het raadsbesluit van 25 januari 1989. 

2 De ingangsdatum van de intrekking vast te stellen op 10 november 2010, te weten de 
datum van de feitelijke sloop van de steiger. 

 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Kraaij, 14024, e.kraaij@nijmegen.nl 
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Voorstel aan de Raad 

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Aan de (loop)steiger gelegen aan de Waalkade en die verbinding heeft met de Vismarkt, is bij 
raadsbesluit van 25 januari 1989 de naam Hendrik Heucksteiger gegeven. 
Onlangs is deze steiger gesloopt om de volgende redenen: 
In de “Visie Waalkade 2005” is door de gemeente toegezegd de Hendrik Heucksteiger zo 
spoedig mogelijk te verwijderen. Doel hiervan was de verbetering van het visueel contact 
tussen stad en rivier maar ook de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte alsmede 
versterking van de historische relatie van Nijmegen met de rivier. 
Nu deze steiger is verdwenen dient de naam van deze steiger aan de naamgeving te worden 
onttrokken. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999)” is de Raad bevoegd 
de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken te benoemen (en eerder genomen 
besluiten in te trekken). 

1.2 Relatie met programma 
Straatnaamgeving valt onder het programma “Ruimte & Cultuurhistorie” en is een wettelijke 
taak. 

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

3 Argumenten 
Zie onder Inleiding. 

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 de afdeling Stadsbeheer van de Directie Grondgebied. 

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. 
Op grond van het bepaalde in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG)  
en het Besluit BAG wordt dit besluit als brondocument ingeschreven in het adressenregister. 
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8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen, aanbrengen en verwijderen 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Raadsbesluit 1989 

  
    



GEMEENTE NIJMEGEN 
RAADSVOORSTEL Nr. 5 /1989 

Onderwerp: straatnaamgeving B. en W -
Afdeling 
Commissie{s) 
Raadsverg. 

verg. 10 januari 1989 

SE5I 
straatnaamgeving 
25 januari 1989 

Aan de Raad 

der gemeente Nijmegen, 

Zoals uit bijgevoegde en gewaarmerkte tekening LM 21068 blijkt, 
zijn er een verbindingsweg gelegen tussen de Grotestraat en de 
Vosstraat en een steiger gelegen aan de Waalkade en aan de hierboven 
vermelde verbindingsweg, geprojecteerd. 

Aangezien deze verbindingsweg gelegen is op de plaats waar vroeger 
de vismarkt was, stellen wij u voor aan deze weg de naam Vismarkt 
te geven. 
Gezien het gegeven dat destijds ter hoogte van onderhavige steiger 
de verbinding tussen beide oevers van de Waal werd onderhouden door 
de door Hendrik Heuck uitgevonden gierpont, stellen wij u voor deze 
steiger de naam Hendrik Heuoltisteiger te geven. 

Wij doen dit voorstel overeenkomstig het eenstemmige advies van de 
commissie voor de straatnaamgeving. 

V/ij stellen u voor te besluiten conform bijgaande oonoept-besluit. 

BnEGEHEESTER EN WEIHOHDEES VAH 
N IJ M E G E N, 

drs. C.I. Dales 

DB SECREDAHIS, 

drs. H.J. Bergacker 

2166 



Afd. SEJI 
nummer: 85110512 
voorstelnr. 5/1989 

De Eaad der gemeente Nijmegen; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
van Nijmegen d.d. 1° januari 1989 

gezien de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte 
tekening IM 21068; 

gelet op artilcel 168 van de gemeentewet; 

BESDUH: 

I. aan de straat gelegen tussen de Grotestraat en de 
Vosstraat de naam Vismarkt te geven; 

II.aan de steiger gelegen aan de Waalkade en verbinding 
hebbende met de sub 1 vermelde straat de naam 
Hendrik Heucksteiger te geven. 

Aldus besloten door de Eaad 
der gemeente Nijmegen in zijn 
openbare vergadering van 
25 januari 1989 

DE VOOEZITTEE, 

DE SECEETAEIS, 

2167 



Dienst Stadsontwikkeling Nijmegen 
Stationsplein 13 Tel. 299666 
afdeling: Openbare Wferken / LANDMETEN 

Datum Get. 

4^«-

Gee. Ace. 

W êrk 
S t r a a t n a a m g e v i n g 

P ^ Onderdeel Te betrekken in de straatnaamgeving 

Terras 

Steiger 

Gez. 

Datum 

A4 
Gebr. tek. Aantai bladen 
Schaai 1:1000 

NR. LM 21068 
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 De naam Hendrik Heucksteiger onttrekken aan de naamgeving (40/2011) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 maart 2010 
1 De openbare ruimte te Nijmegen, genaamd “Hendrik Heucksteiger”, aan de 
naamgeving te onttrekken onder intrekking van punt II van het raadsbesluit van 25 
januari 1989. 
2 De ingangsdatum van de intrekking vast te stellen op 10 november 2010, te weten 
de datum van de feitelijke sloop van de steiger. 
 
 
 
Raadsbesluit d.d. 30 maart 2011 
Conform besloten 
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