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Titel 
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Opmerkingen 

- Raadsbesluit betreffende naamgeving van 20 november 2013, 
(raadsvoorstel nummer 158/2013) om  

de parkeergarage op het adres van Schaeck Mathonsingel 22, woonplaats Nijmegen, de 
naam Keizer Karel te geven; 

aan de parkeergarage op het adres Arsenaalgas 7, woonplaats Nijmegen, de naam 
Mariënburg toe te kennen; 

aan de parkeergarage op het adres Eiermarkt 20, woonplaats Nijmegen, de naam 
Eiermarkt te geven; 

aan de parkeergarage op het adres Voerweg 2, woonplaats Nijmegen, de naam 
Kelfkensbos te geven, en 

aan de parkeergarage op het adres Raadhuisstraat 1, woonplaats Nijmegen, de naam 
Stadhuis te geven. 

Raadsvoorstel 

Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 

Aantal bladzijden / verkoopprijs 
5 / € 0,25 



Voorstel aan de Raad 
 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
20 november 2013     /  158/2013  

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 
N.v.t. 

Onderwerp 
Naamgeving Parkeergarages 

Programma / Programmanummer 
Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 
H. Kunst 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
5 november 2013 

Samenvatting 
Raadsvoorstel tot naamgeving van vier parkeergarages in het Centrum van Nijmegen. Deze 
naamgeving heeft tot doel de herkenbaarheid en vindbaarheid van de parkeermogelijkheden in 
het centrum te versterken. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. aan de parkeergarage op het adres van Schaeck Mathonsingel 22, woonplaats Nijmegen, 
de naam Keizer Karel te geven; 

2. aan de parkeergarage op het adres Arsenaalgas 7, woonplaats Nijmegen, de naam 
Mariënburg toe te kennen; 

3. aan de parkeergarage op het adres Eiermarkt 20, woonplaats Nijmegen, de naam 
Eiermarkt te geven; 

4. aan de parkeergarage op het adres Voerweg 2, woonplaats Nijmegen, de naam 
Kelfkensbos, woonplaats Nijmegen, te geven, en 

5. aan de parkeergarage op het adres Raadhuisstraat 1, woonplaats Nijmegen, de naam 
Stadhuis te geven.

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Paul Brederveld, 9736, p.brederveld@nijmegen.nl 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Verspreid door het centrum van Nijmegen ligt een viertal gemeentelijke parkeergarages. 
Deze parkeergarages worden aangegeven door borden boven de in- en uitritten. Het 
vaststellen van namen voor gemeentelijke gebouwen en bouwwerken is krachtens artikel 2  
van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” facultatief. In dit geval is 
naamgeving wenselijk en nuttig. 
 
Het gaat om de volgende parkeergarages: 
 

• van Schaeck Mathonsingel 22, woonplaats Nijmegen, ook wel bekend als de Keizer 
Karelgarage; 

• Arsenaalgas 7, woonplaats Nijmegen, ook wel bekend als Mariënburg; 
• Eiermarkt 20, woonplaats Nijmegen, ook wel bekend als Eiermarkt; 
• Voerweg 2, woonplaats Nijmegen, ook wel bekend als Kelfkensbos; 
• Raadhuisstraat 1, woonplaats Nijmegen, ook wel bekend als Stadhuis. 

 
 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” kent de 
gemeenteraad namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan gemeentelijke 
gebouwen en bouwwerken. 

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 
Bij de bouw van de genoemde parkeergarages in het centrum van Nijmegen zijn geen 
formele namen vastgesteld. Boven de in- en uitritten van de garages worden er echter wel 
namen aangegeven. Deze namen verwijzen niet naar het adres van de parkeergarage in 
kwestie, maar naar bekende en eenvoudig vindbare straten in de onmiddellijke omgeving van 
de inrit van de garage. 
Om de herkenbaarheid en vindbaarheid van de parkeergarages voor hulpdiensten, op 
kaarten en in navigatiesystemen te bevorderen, is een formele vaststelling van namen 
wenselijk. Hierbij wordt gekozen voor de namen die al staan aangegeven bij de garages, 
omdat deze namen in de praktijk al gebruikt worden. Op deze borden staat ook helder 
aangegeven dat het parkeergarages betreft, door middel van een symbool met de letter P. 
Het aanbrengen van nieuwe borden is in dit geval ook overbodig. 
De parkeergarage aan de Arsenaalgas 7 is geen eigendom van de gemeente, maar wordt 
gehuurd van een derde partij. De garage kan toch als gemeentelijk bouwwerk of gebouw 
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Vervolgvel 
2 

 
worden aangemerkt, vanwege het duurzame gebruik. In 2003 heeft de Raad ook besloten de 
naam “Elckerlijc” toe te kennen aan het aanliggende, eveneens gehuurde, kantorencomplex. 

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

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

6 Financiën 
Niet van toepassing. De noodzakelijke borden zijn al aanwezig. 

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 
Niet van toepassing. Naamborden zijn al aanwezig bij de genoemde garages. 
 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
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16. 
 
 

 Naamgeving parkeergarages (158/2013) 
 
Raadsvoorstel d.d. 5 november 2013 
1. aan de parkeergarage op het adres van Schaeck Mathonsingel 22, woonplaats 
Nijmegen, de naam Keizer Karel te geven;  
2. aan de parkeergarage op het adres Arsenaalgas 7, woonplaats Nijmegen, de 
naam Mariënburg toe te kennen;  
3. aan de parkeergarage op het adres Eiermarkt 20, woonplaats Nijmegen, de naam 
Eiermarkt te geven;  
4. aan de parkeergarage op het adres Voerweg 2, woonplaats Nijmegen, de naam 
Kelfkensbos, woonplaats Nijmegen, te geven, en  
5. aan de parkeergarage op het adres Raadhuisstraat 1, woonplaats Nijmegen, de 
naam Stadhuis te geven.  
 
 
Raadsbesluit d.d. 20 november 2013 
Conform vastgesteld 
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