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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
De toren van de St. Stevenskerk, bekend als de St. Stevenstoren, is een van de belangrijkste 
herkenningspunten van Nijmegen. De toren is een rijksmonument. Formeel is er echter geen 
naam toegekend aan de toren. Het belangrijkste obstakel voor naamgeving was 
onduidelijkheid over het eigendom van de St. Stevenstoren. 
Enige maanden geleden, in maart 2013, hebben de Gemeente Nijmegen en de stichting 
Stevenskerk Nijmegen een vaststellingsovereenkomst gesloten om de gemeente in het 
Kadaster als eigenaar van de toren te registreren (zie het collegevoorstel van 26 maart 2013). 
Als gevolg hiervan is het mogelijk geworden de St. Stevenstoren een officiële naam toe te 
kennen. 
De “ Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011“ bepaalt dat de gemeenteraad 
zonodig aan gemeentelijke gebouwen namen toekent. Dit is dus facultatief. Gezien de 
herkenbaarheid en het belang van de toren in het stadsgezicht en de geschiedenis van 
Nijmegen, is een formele vaststelling van de naam wenselijk. 

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 
St. Stevenstoren is een van de meest herkenbare bouwwerken in het centrum van Nijmegen. 
Met de bouw van de toren is begonnen in de tweede helft van de 13e eeuw. De huidige vorm 
is ruim driehonderd jaar later ontstaan, in 1604-1605. Na in 1944 verwoest te zijn, werd de 
toren herbouwd in de eerste helft van de jaren 50. 
Het onderhoud en de instandhouding van de toren worden al jarenlang door de Gemeente 
Nijmegen verzorgd. De stichting Stevenskerk Nijmegen stond echter als eigenaar bij het 
Kadaster geregistreerd. In 2013 is er een vaststellingsovereenkomst gesloten om de 
Gemeente Nijmegen formeel in te schrijven als eigenaar van de toren. Deze inschrijving 
maakt de weg volledig vrij voor het vaststellen van een officiële naam voor de toren.  
Er wordt voor de naamgeving bewust gekozen voor de schrijfwijze “St. Stevenstoren”. Dit sluit 
aan bij de schrijfwijze het St. Stevenskerkhof, zoals deze is vastgesteld in 1924. 

4 Klimaat 
De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing. 
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Vervolgvel 
2 

 
5 Risico’s 

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 

6 Financiën 
Niet van toepassing. 

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 
Er is voldoende naamsaanduiding aanwezig. 

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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17. 
 
 

 Naamgeving St. Stevenstoren (160/2013) 
 
Raadsvoorstel d.d. 5 november 2013 
Aan de toren van de St. Stevenskerk, gelegen op het adres St. Stevenskerkhof 63 in 
de woonplaats Nijmegen, de naam St. Stevenstoren te geven  
 
 
Raadsbesluit d.d. 20 november 2013 
Conform vastgesteld 
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