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Voorstel aan de Raad 
 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
2 oktober 2013           / 129/2013 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 
Niet van toepassing 

Onderwerp 
Naamgeving voetgangersbrug over 't Meertje 

Programma / Programmanummer 
Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 
H. Kunst 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
10 september 2013 

Samenvatting 
Tussen de Ubbergseweg en de Ooijpolder wordt een voetgangersbrug geplaatst om de 
bereikbaarheid van de Ooijpolder te verbeteren. In verband met de vindbaarheid en 
herkenbaarheid dient aan deze voetgangersbrug een naam te worden verbonden. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 458642, versie 1, aan de voetgangersbrug in 
de woonplaats Nijmegen de naam Ooypoort te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Tussen de Ubbergseweg en de Ooijpolder wordt een voetgangersbrug geplaatst om de 
bereikbaarheid van de Ooijpolder vanaf de nabij gelegen Waalkade te verbeteren. In verband 
met de vindbaarheid en herkenbaarheid dient aan deze voetgangersbrug een naam te 
worden verbonden. 

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 
Ten behoeve van wandelaars bestaat er al lang de behoefte om verbetering van de 
verbinding tussen de binnenstad en met name de Waalkade/Ubbergseweg en de Ooijpolder. 
De toekomstige realisatie van het nieuwe natuur- en cultuurmuseum in de Stratemakerstoren 
(niet vastgestelde naam) versterkt deze wens. Vanaf dit museum zal er een directe looproute 
over ’t Meertje naar het aangrenzende natuurgebied lopen. De voetgangersbrug is onderdeel 
van deze route en zal niet alleen door bezoekers van het museum gebruikt gaan worden 
maar is openbaar toegankelijk. 
De Ooypoort was een andere benaming van de Hunnerpoort. De poort (gebouwd in de       
15e eeuw, gesloopt in 1882) stond nabij de huidige oprit van de Waalbrug, ongeveer 50 meter 
noordelijk van de Belvédère. 
De nieuwe voetgangersbrug krijgt ook deze poortfunctie. De Werkgroep Straatnaamgeving 
vindt dit dan een gepaste naam. 
 
Voor wat de schrijfwijze betreft doet zich de eigenaardigheid voor dat in de gemeente 
Ubbergen “Ooij” steeds met “ij” wordt geschreven terwijl in de gemeente Nijmegen telkens de 
“y” wordt gebruikt. Deze lijn wordt in de naam Ooypoort voortgezet. 

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

5 Risico’s 
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 
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Vervolgvel 
2 

 
6 Financiën 

De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen de exploitatie 
van het “bouwen van de voetgangersbrug bij ’t Meertje” uitgevoerd door Projectbureau  
Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Nijmegen. 

7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. 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. 

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  
  

 
   Raadsvrst.Ooypoort.doc 
 



 
  pagina 30
Agendapunt  Omschrijving voorstel 

 

 

 
18. 
 
 

 Naamgeving voetgangersbrug over ’t Meertje (129/2013) 
 
Raadsvoorstel d.d. 10 september 2013 
Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 458642, versie 1, aan de 
voetgangersbrug in de woonplaats Nijmegen de naam Ooypoort te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 2 oktober 2013 
Conform besloten 
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