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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
23 januari 2008   /   22/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving (Herstel besluit naamgeving Pagodepad) 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
18 december 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel ten behoeve van een eenduidige weergave van het raadsbesluit d.d. 3 oktober 
2007 (197/2007) om aan het fietspad in de wijk Heijendaal, gelegen tussen de St. 
Annastraat en de Groenewoudseweg, parallel aan de Campusbaan, en daarvan gescheiden 
door de spoorlijn, de naam Pagodepad te geven. 
 
Voorstel om te besluiten 
 

1. In te trekken het besluit d.d. 3 oktober 2007 (197/2007) inzake naamgeving van het 
fietspad in de wijk Heijendaal, gelegen tussen de St. Annastraat en de 
Groenewoudseweg, parallel aan de Campusbaan en daarvan gescheiden door de 
spoorlijn. 

 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242600, gedateerd 10-10-

2007, en zoals bedoeld in het onder 1. genoemde besluit, de naam Pagodepad 
opnieuw vast te stellen voor het onder 1. genoemde fietspad. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In zijn vergadering van 3 oktober 2007 heeft uw raad besloten, met inachtneming van 
het advies van de Commissie straatnaamgeving, de naam Pagodepad vast te stellen voor 
het fietspad tussen St. Annastraat en Groenewoudseweg. Deze op advies van de 
commissie vastgestelde naam week af van de door het college voorgestelde naam 
Achter St. Anna. De raad heeft de naam Pagodepad vastgesteld, overeenkomstig het 
advies van de commissie straatnaamgeving en de bij het voorstel gevoegde tekening met 
het nummer 242600, gedateerd 18-09-2007. 
 
Dit advies is echter impliciet, want uitsluitend in de formulering ‘met inachtneming van 
het advies van de commissie straatnaamgeving’ opgenomen in de formulering van het 
raadsbesluit. Hierdoor spreekt het dictum van het besluit over de naam ‘Achter St. 
Anna’, terwijl de tekening de naam ‘Pagodepad’ aangeeft. Een dergelijke 
dubbelzinnigheid in de weergave van het besluit is ongewenst. 
 
Naar aanleiding van deze kwestie is de procedure rond de advisering door de commissie 
straatnaamgeving aangepast. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving hoort tot de huishouding van de gemeente. De raad is bevoegd om de 
huishouding van de gemeente te regelen conform de Grondwet, art. 124, eerste lid en de 
Gemeentewet, art. 108, eerste lid en art. 147.  
 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de 
Raad bevoegd de openbare ruimte te benoemen.  
 
Conform de Verordening commissie straatnaamgeving (2007), artikel 2, heeft de 
Commissie straatnaamgeving tot taak met het college te overleggen en de raad te 
adviseren over de voorstellen van het college inzake benoeming van de openbare ruimte. 

1.2 Relatie met programma 
Het uitvoeren van de taak straatnaamgeving is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een eenduidige weergave van het raadsbesluit over naamgeving van het fietspad tussen 
St. Annastraat en Groenewoudseweg. 

3 Argumenten 
M.b.t. de herformulering van het voorstel 
Zie inleiding. 
 
M.b.t. de naamgeving 
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2 
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De commissie straatnaamgeving geeft als argument voor de naam Pagodepad dat het te 
benoemen fietspad loopt vanaf de St. Annastraat in de richting van het Bisschop 
Hamerhuis. De pagode op het dak is een beeldbepalend element van dit rijksmonument. 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 

6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, in weekblad "De Brug" en op 
de website van de gemeente Nijmegen. 

7 Uitvoering en evaluatie 
De afdeling stadsbeheer zal zorgdragen voor het aanbrengen van de naamborden. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

Bijlage(n):  
  
Bijlage(n): tekening met nummer 242600, gedateerd 10-10-2007 
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31.  Straatnaamgeving (herstel besluit naamgeving Pagodepad) (22/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 18 december 2007 
1. In te trekken het besluit d.d. 3 oktober 2007 (197/2007) inzake naamgeving van 

het fietspad in de wijk Heijendaal, gelegen tussen de St. Annastraat en de 
Groenewoudseweg, parallel aan de Campusbaan en daarvan gescheiden door 
de spoorlijn. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242600, gedateerd 10-10-
2007, en zoals bedoeld in het onder 1. genoemde besluit, de naam Pagodepad 
opnieuw vast te stellen voor het onder 1. genoemde fietspad. 

 
Raadsbesluit d.d. 23 januari 2008  
Conform besloten 
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