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Opmerkingen 

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 17 december 2014, 
(raadsvoorstel nummer 154/2014).  

Betreft in de woonplaats Nijmegen: 

Wijk: Hazenkamp 

Straat:  Hazenhof 

Raadsvoorstel 

Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 

Bijbehorende tekening: 

- nummer 475195, versie 1; 
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Voorstel aan de Raad 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Kiki van Heijst, 0621710889, k.van.heijst@nijmegen.nl 

Hazenhof Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

Straatnaamgeving in de wijk Hazenkamp: Hazenhof 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

B. van Hees 

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

25 november 2014 

Samenvatting 

In de wijk Hazenkamp in de woonplaats Nijmegen worden aan een doodlopende zijstraat van de 

Dobbelmannweg  drie huizen gebouwd. Deze straat dient nu een naam te krijgen. 

Voorstel om te besluiten 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 475195, versie 1 aan de grijs

gearceerde straat in de buurt Hazenkamp in de woonplaats Nijmegen de naam Hazenhof 

te geven. 

17 december 2014     /  154/2014
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 

Aan een doodlopende zijstraat van de Dobbelmannweg worden drie huizen gebouwd. De 

toekomstige bewoners hebben het verzoek gedaan dat deze straat een eigen naam krijgt. Zij 

hebben de naam  Hazenhof voorgesteld. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 

Volgens 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 

Betreffende beslispunt 1; 

1. Een zelfstandige straatnaam bevordert de vindbaarheid van de toekomstige 

adressen. 

2. Hazenhof past qua naam bij de wijk, waarvan de straten naar dieren zijn vernoemd, 

en qua uitstraling bij het karakter van de straat, een besloten, afgeschermde ruimte. 

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 de Afdeling Stadsbeheer. 

7 Participatie en 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” betreffende 

naamgeving, zoals de hulpdiensten, PostNL, de NUON en de kaartbeheerders van diverse 

(stads)plattegronden en navigatiesystemen. Deze worden eveneens geïnformeerd over de 

besluitvorming. 
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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(n): tekening 475195, versie 1 
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 Raadsvoorstel Straatnaamgeving in de wijk Hazenkamp: Hazenhof 
(154/2014) 
 
Raadsvoorstel d.d. 25 november 2014 
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 475195, versie 1 aan de grijs 
gearceerde straat in de buurt Hazenkamp in de woonplaats Nijmegen de naam 
Hazenhof te geven.  
 
 
 
 
Raadsbesluit d.d. 17 december 2014 
Conform besloten 
 

   

 Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Nijmegen d.d. 17 december 2014     
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