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Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 24 oktober 2012,  
 (raadsvoorstel nummer 137/2012).  
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 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

24 oktober 2012        /  137/2012 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

4 oktober 2012 

Onderwerp 

Naamgeving Theo Blankenaauwpad 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

9 oktober 2012 

Samenvatting 

Raadsvoorstel om aan het nieuwe fietspad op het Bedrijvenpark Lindenholt dat loopt van de 
Wijchenseweg naar de Smallesteeg de naam Theo Blankenaauwpad te geven. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 437772, versie 1, aan de grijs 
gearceerde openbare ruimte te Nijmegen de naam Theo Blankenaauwpad te geven. 

2. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen: 
Theodorus Petrus Blankenaauw 1923-2011 
Nederlands baanwielrenner 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Eric Kraaij, 3418, e.kraaij@nijmegen.nl 
 

   raadsvrst.TheoBlankenaauwpad.doc 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op Bedrijvenpark Lindenholt loopt een nieuw fietspad van de Wijchenseweg naar de 
Smallesteeg. Vooral fietsers uit het westelijk gedeelte van Lindenholt profiteren van de          
234 meter lange fietsverbinding. Zij hoeven niet meer om te rijden als ze naar Wijchen, 
bedrijventerrein Bijsterhuizen (naam niet vastgesteld) of stadsdeel Dukenburg willen. 
Mede naar aanleiding van een burgerinitiatief doet zich de gelegenheid voor dit fietspad naar 
een “oud-wielrenner” te benoemen. 
In de omgeving ligt al een aantal paden die naar wielrenners zijn vernoemd. 
Dit zijn: Fausto Coppipad, Jaap Edenpad, Frans Mahnpad, Piet Moeskopspad,                  
Bert Oosterboschpad, Kees Pellenaarspad, Tom Simpsonpad, allen gelegen in stadsdeel 
Lindenholt. 
In stadsdeel Dukenburg liggen het Gerrit Schultepad en het Wout Wagtmanspad. 
 
Theo Blankenaauw was Nederlands kampioen “achtervolging” op de wielerbaan in 1948 en 
tevens deelnemer aan de Olympische Spelen in Londen van 1948. Hij is weliswaar in Gennep 
geboren maar heeft zijn hele leven in Nijmegen gewoond tot aan zijn dood. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” is de gemeenteraad 
bevoegd de openbare ruimte te benoemen. 

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

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

3 Argumenten 
Zie onder Inleiding 

4 Klimaat 
De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing. 

5 Risico’s 
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen het eigen 
productenbudget van het project “fietspad Kerkenbos”. 

7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Vervolgens wordt het breed met 
de wijk gecommuniceerd. Daarnaast is er een grote lijst van “afnemers” inzake naamgeving, 
zoals de hulpdiensten, PostNL, de NUON en de kaartbeheerders van diverse 
(stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke eveneens worden geïnformeerd over de 
besluitvorming. 

   raadsvrst.TheoBlankenaauwpad.doc 
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Vervolgvel 
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   raadsvrst.TheoBlankenaauwpad.doc 

 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van naamborden wordt gerealiseerd binnen dit project, 
volgens de kwaliteitseisen die de Afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 
 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Tekening 
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23.  Naamgeving Theo Blankenaauwpad (137/2012) 

 
Raadsvoorstel d.d. 9 oktober 2012 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 437772, versie 1, aan de 
grijs gearceerde openbare ruimte te Nijmegen de naam Theo 
Blankenaauwpad te geven. 

2. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen: 
Theodorus Petrus Blankenaauw 1923-2011 
Nederlands baanwielrenner 

 
 
Raadsbesluit d.d. 24 oktober 2012 
Conform besloten 



Te betrekken in de straatnaamgeving

Alex van de Logt

437772

437772.dgn

11-05-2012
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R.B. 24-10-2012

GoedgekeurdJack Stax26-10-2012
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