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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
7 mei 2008 / 74/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Terrein Marialaan-Voorstadslaan 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
8 april 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een plein, drie straten en een pad, gelegen 
in de wijk Biezen, op het terrein dat begrensd wordt door Marialaan, Voorstadslaan, 
Sperwerstraat en huidige Koekoekstraat. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 18 april 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving:  
Te besluiten conform het collegevoorstel, onder verbetering van een typefout in de tekening. 
De verbeterde tekening met nummer 277021, gedateerd 14-04-2008 is bijgevoegd. 
 

Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 276922, gedateerd 01-04-2008, 
276961, gedateerd 01-04-2008 en 277021, gedateerd 31-03-2008: 
 

1. Het B&W-besluit d.d. 22 september 1948 in te trekken voor zover het Kievitstraat en 
Koekoekstraat betreft. 

 
2. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Voorstadslaan tot het onder 6. 

bedoelde plein, de naam Kievitstraat opnieuw vast te stellen. 
 

3. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Marialaan tot het onder 6. bedoelde 
plein, de naam Koekoekstraat opnieuw vast te stellen. 

 
4. Aan het grijs gearceerde fiets-/voetpad dat noordnoordwestelijk ligt van de onder 3. 

bedoelde straat, parallel daaraan loopt, en eveneens de Marialaan verbindt met het 
onder 6. bedoelde plein, de naam IJsvogelpad te geven. 

 
5. Aan de grijs gearceerde straat die de verbinding vormt van de Voorstadslaan en de 

Sperwerstraat met het onder 6. bedoelde plein, de naam Wielewaalstraat te geven. 
 
6. Aan het grijs gearceerde centrale plein, de naam Feniksplein te geven.
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de wijk Biezen, in de zogenaamde Vogelbuurt, wordt op het terrein dat gelegen is 
tussen Marialaan, Voorstadslaan, Sperwerstraat en huidige Koekoekstraat, in de 
komende jaren een nieuw woon- en winkelgebied ontwikkeld. Naar verwachting start de 
bouw in 2008. Begin 2010 moet het klaar zijn. 
 
Als gevolg van deze ontwikkeling verandert de bestaande stratenloop en komen er 
nieuwe straten en een plein.  
 
Door de projectontwikkelaar is een prijsvraag uitgeschreven voor naamgeving van het 
centrale plein. In totaal zijn er 84 inzendingen binnengekomen met een totaal van 247 
namen.  
 
Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar, de ambtelijke 
werkgroep straatnaamgeving, de commissie straatnaamgeving en de voor naamgeving 
verantwoordelijke wethouder, heeft een keus gemaakt uit de inzendingen en een 
voordracht van namen voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving.  
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 18 
april 2008. 

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 
Het noordnoordoostelijk deel van de huidige Koekoekstraat maakt in de nieuwe situatie 
deel uit van een nieuwe straat en heeft bovendien geen verbinding meer met het 
zuidzuidwestelijk deel door de ertussen geprojecteerde bebouwing. Om die reden blijft de 
naam Koekoekstraat alleen gehandhaafd voor de straat die de verbinding vormt tussen 
de Marialaan en het nieuwe centrale plein.  
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De huidige Kievitstraat wordt ingekort en loopt in de nieuwe situatie van de 
Voorstadslaan tot aan het nieuwe centrale plein. 
 
Voor het centrale plein stellen wij u voor de eerste keus van de jury over te nemen en de 
naam Feniksplein vast te stellen. Een feniks is een mythische vogel die volgens de 
Griekse mythologie telkens weer uit zijn eigen as herboren kan worden. Ook het 
Feniksplein en zijn omgeving zijn nieuw ontstaan vanuit een bestaande structuur. Hoewel 
de feniks geen echte vogel is, sluit deze naam toch aan bij de overige straten in deze 
buurt, die voor het overgrote deel de namen van vogels dragen. 
 
Voor de verder te benoemen onderdelen, een straat en een fiets-/voetpad, stellen wij 
namen voor van inheemse vogels met een vrolijke, actieve uitstraling om daarmee het 
vernieuwde karakter van de buurt te benadrukken.  
Voor de straat wordt de naam Wielewaalstraat voorgesteld. De wielewaal wordt ook wel 
goudmerel genoemd. Het mannetje is goudgeel met zwart en heeft een jodelachtige 
zang. Het vrouwtje is groenig geel. De vogel roept associaties op met de zomer.  
Voor het pad wordt de naam IJsvogelpad voorgesteld. De ijsvogel is een zeer opvallende 
vogel met een helderblauwe bovenzijde en een oranjegele onderzijde. Hij vliegt flitsend 
snel en laag over het water en komt vooral voor in de buurt van helder, visrijk water. Om 
die reden wordt hij vaak geassocieerd met een gezonde leefomgeving. 

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 
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): Tekeningen nrs. 276922, 276961, 277021 
 Advies Commissie straatnaamgeving 
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27.  Straatnaamgeving - Terrein Marialaan-Voorstadslaan (74/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 8 april 2008  
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 276922, gedateerd 01-04-
2008, 276961, gedateerd 01-04-2008 en 277021, gedateerd 31-03-2008 is 
bijgevoegd. 
 

1. Het B&W-besluit d.d. 22 september 1948 in te trekken voor zover het 
Kievitstraat en Koekoekstraat betreft.  

2. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Voorstadslaan tot het onder 
6. bedoelde plein, de naam Kievitstraat opnieuw vast te stellen. 

3. Voor de grijs gearceerde straat die loopt van de Marialaan tot het onder 6. 
bedoelde plein, de naam Koekoekstraat opnieuw vast te stellen. 

4. Aan het grijs gearceerde fiets-/voetpad dat noordwestelijk ligt van de onder 
3. bedoelde straat, parallel daaraan loopt, en eveneens de Marialaan 
verbindt met het onder 6. bedoelde plein, de naam IJsvogelpad te geven.  

5. Aan de grijs gearceerde straat die de verbinding vormt van de 
Voorstadslaan en de Sperwerstraat met het onder 6. bedoelde plein, de 
naam Wielewaalstraat te geven. 

6. Aan het grijs gearceerde centrale plein, de naam Feniksplein te geven.  
 
 
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008  
Conform besloten 
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