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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Park Lindenholt 

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 park met vijvers en waterspeelplaats, 
gelegen in de wijken ’t Acker en ’t Broek in stadsdeel Lindenholt. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 18 april 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving: 
Te besluiten conform het collegevoorstel. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 275621 gedateerd 01-04-2008: 
 

1. Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijken ’t Acker en ’t Broek in stadsdeel 
Lindenholt, de naam De Omloop te geven. 

 
2. Aan de grijs gearceerde vijver, gelegen in het noordelijk deel van het onder 1. 

bedoelde park, de naam Het Anker te geven. 
 

3. Aan de grijs gearceerde vijver, gelegen in het zuidelijk deel van het onder 1. bedoelde 
park, de naam De Ontmoeting te geven. 

 
4. Aan de grijs gearceerde waterspeelplaats, gelegen in de onder 3. bedoelde vijver, 

tussen het Bert Oosterboschpad en het Piet Moeskopspad, de naam ’t Floddertje te 
geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de periode 2005-2009 werkt de gemeente achterstallig onderhoud weg in de 
waterrijke delen van stadsdeel Lindenholt. De centrale en noordelijke vijver en hun 
omgeving zijn na zorgvuldige bewonersparticipatie opnieuw ingericht en hebben de allure 
van een stadspark gekregen. Naar verwachting zal het gebruik hierdoor toenemen. 
 
Een passende naam voor park, vijvers en waterspeelplek kan de nieuwe allure van het 
park kracht bij zetten en de herkenbaarheid en het gebruik onder bewoners vergroten. 
Een prijsvraag onder de bewoners werd als instrument ingezet om beide doelen te halen.  
 
In een apart inzendingentraject zijn de leerlingen van twee Lindenholtse basisscholen bij 
de prijsvraag betrokken. De leerlingen van beide scholen bedachten samen ongeveer 400 
namen. Een kinderjury heeft dit teruggebracht tot 45 namen die mee mochten doen met 
de officiële inzending. Inclusief deze kinderinzendingen zijn er in totaal 208 inzendingen 
binnengekomen met een totaal van 650 namen. 
 
Een breed samengestelde jury van buurtbewoners, een scholiere, de wijkbeheerder, een 
lid van de Commissie straatnaamgeving en een lid van ons College, 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 
De Omloop is een wielerterm, en sluit daarmee goed aan bij de fiets- en wandelpaden in 
het park die genoemd zijn naar wielrenners. Ook verwijst de naam naar ‘een ommetje 
lopen’. Het is een term die onthaasting suggereert. 
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Het Anker is een korte en krachtige naam die gemakkelijk te onthouden is, omdat in de 
noordelijke vijver met een beetje goede wil de vorm van een anker is te zien. Ook 
verwijst een anker naar water. Ten slotte kan gedacht worden aan ‘ankerplaats’, een 
plek waar je als bewoner graag aanlegt om te genieten van gezelligheid, rust en natuur. 
 
De vijver waarvoor wij de naam De Ontmoeting voorstellen, ligt centraal in het park. Het 
is dé plek om samen te komen. Mensen van verschillende leeftijden, verschillende 
culturen en met verschillende interesses kunnen elkaar op deze centrale plek ontmoeten 
en leren kennen. Dit was ook één van de doelstellingen bij de herinrichting van de vijvers. 
 
De naam ’t Floddertje verwijst naar de hoofdpersoon uit de verhalenbundel Floddertje van 
Annie M.G. Schmidt, een boek met uitbundig gekleurde illustraties van Fiep Westendorp. 
Net als het boek is de waterspeelplaats leuk voor jong en oud. ‘Jong’ kan heerlijk spelen, 
ravotten en lekker vies worden. ‘Oud’ kan genieten van al die spelende, vrolijke kinderen. 
Floddertje is een beetje een nonchalante naam die voor kinderen grappig klinkt.  
Ook het afgekorte lidwoord (’t in plaats van ‘het’) maakt de naam speelser en volgt 
bovendien de spelling van de wijknamen ’t Broek en ’t Acker. 

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): Tekening nr. 275621 
 Advies Commissie straatnaamgeving 
Ter inzage: Juryvoorstel 
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28.  Straatnaamgeving - Park Lindenholt (75/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 8 april 2008 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 275621 gedateerd  
01-04-2008: 
 

1. Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijken ’t Acker en ’t Broek in 
stadsdeel Lindenholt, de naam De Omloop te geven. 

2. Aan de grijs gearceerde vijver, gelegen in het noordelijk deel van het onder 
1. bedoelde park, de naam Het Anker te geven. 

3. Aan de grijs gearceerde vijver, gelegen in het zuidelijk deel van het onder 1. 
bedoelde park, de naam De Ontmoeting te geven. 

4. Aan de grijs gearceerde waterspeelplaats, gelegen in de onder 3. bedoelde 
vijver, tussen het Bert Oostboschpad en het Piet Moeskopspad, de naam ’t 
Floddertje te geven.  

 
Raadsbesluit d.d. 7 mei 2008  
Conform besloten 
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