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

Onderwerp 
Straatnaamgeving (terrein Neerbosscheweg-Rosa de Limastraat) 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

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

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van drie straten, gelegen op het terrein dat 
wordt begrensd door Dennenstraat, Neerbosscheweg en Rosa de Limastraat in de wijk 
Neerbosch-Oost. 
 
In dit voorstel is verwerkt het advies van de Commissie straatnaamgeving, zoals dat is 
besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 30 
november 2007. Het advies is bijgevoegd. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving  
Te besluiten conform het collegevoorstel, waarin is overgenomen het aanvankelijk afwijkend 
advies van de commissie. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 250822 gedateerd 29-10-2007: 
 

1. Aan de U-vormige straat, die zijn beide ontsluitingen heeft op de Dennenstraat, de 
naam Godfried Bomansstraat te geven. 

 
2. Aan de in noordwestelijke richting doodlopende straat, die aansluit op de onder 1. 

genoemde straat, de naam Pé Hawinkelsstraat te geven. 
 
3. Aan de in zuidwestelijke richting doodlopende straat, die ten zuidoosten van de onder 

2. genoemde straat aansluit op de onder 1. genoemde straat, de naam Henk van 
Tienhovenstraat te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de wijk Neerbosch-Oost, is voor het terrein dat wordt begrensd door Dennenstraat, 
Neerbosscheweg en Rosa de Limastraat, een project ontwikkeld voor ongeveer 76 
zorgwoningen (uitbreiding verzorgingshuis Rosa) en circa 124 zelfstandige woningen. 
Voor de ontsluiting van deze woningen zijn drie nieuwe straten geprojecteerd. 
 
Het oorspronkelijke voorstel is door ons college ter advisering voorgelegd aan de 
Commissie straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare 
vergadering van 16 november 2007. Naar aanleiding van deze bespreking zijn twee 
aanpassingen van technische aard aangebracht in het oorspronkelijke voorstel. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving behoort 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 goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
Met dit voorstel is, in overleg met de Commissie straatnaamgeving, aansluiting gezocht 
bij het thema van het viertal bestaande straten dat is gelegen in de directe nabijheid van 
de drie nieuwe straten. Dit thema betreft Nederlandse schrijvers die een relatie met de 
stad Nijmegen hebben. Ook de schrijvers die met dit voorstel worden vernoemd hebben 
een band met Nijmegen: 
 

• Godfried Bomans (Den Haag 1913 - Bloemendaal 1971), schrijver. Heeft in 
Nijmegen gestudeerd, woonde er op kamers en schreef er zijn Erik, of het klein 
insectenboek (1941). In zijn herinneringen heeft hij de stad beschreven. (Zie 
Jaarboek Numaga 2004, p. 23-24.) 

• Pé Hawinkels (Hoensbroek 1942 - Nijmegen 1977), schrijver, vertaler. Studeerde 
in Nijmegen en bleef er wonen. Publiceerde o.a. in het Nijmeegs Universiteits 
Blad (NUB) en in andere tijdschriften, zoals Roeping en Raam. Tot 1970 schreef 
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hij een aantal dichtbundels, daarna legde hij zich meer toe op vertalen. (Zie 
Jaarboek Numaga 2004, p. 59-60.) 

• Henk van Tienhoven (Nijmegen 1923 - Ellecom 1990), dichter, ambtenaar. 
Geboren en opgegroeid in Nijmegen, tussen 1959 en 1967 werkzaam als 
gemeenteambtenaar. Publiceerde tussen 1950 en 1965 verschillende 
dichtbundels; in 1998 verscheen zijn Verzameld Werk. (Zie Jaarboek Numaga 
1995, p. 140-159 en 2004, p. 126-127.) 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving (publicatie en bebording) vallen binnen 
het budget van de desbetreffende afdelingen. 

6 Communicatie 
De nabestaanden van de drie schrijvers zijn op de hoogte gebracht van ons voornemen 
uw raad dit voorstel voor te leggen. Allen hebben aangegeven hiermee te kunnen 
instemmen. 
 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

7 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen het 
project, volgens de kwaliteitseisen die de afdeling stadsbeheer daarvoor hanteert. 

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

Bijlage(n): Tekening nr. 250822  
 Advies Commissie straatnaamgeving 
Ter inzage: Oorspronkelijk voorstel, zoals besproken in de vergadering van de Commissie 
 straatnaamgeving van 30 november 2007  
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30.  Straatnaamgeving (terrein Neerbossche weg - Rosa de Limastraat) (5/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 18 december 2007 
1. Aan de U-vormige straat, die zijn beide ontsluitingen heeft op de Dennenstraat, 

de naam Godfried Bomansstraat te geven. 
2. Aan de in noordwestelijke richting doodlopende straat, die aansluit op de onder 

1. genoemde straat, de naam Pé Hawinkelsstraat te geven. 
3. Aan de in zuidwestelijke richting doodlopende straat, die ten zuidoosten van de 

onder 2. genoemde straat aansluit op de onder 1. genoemde straat, de naam 
Henk van Tienhovenstraat te geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 23 januari 2008  
Conform besloten 
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