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Onderwerp 
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Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
30 september 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel voor de vaststelling van thema’s ten behoeve van de straatnaamgeving voor 
buurten in Nijmegen-Noord. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 24 oktober 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving:  
Te besluiten conform het collegevoorstel 
 
Voorstel om te besluiten 

1. Voor de buurten Broodkorf, Woenderskamp, Laauwik, Lentseveld, Vossenpels en 
Pelseland de volgende landenthema’s met bijbehorende subthema’s vast te stellen: 
a. Italië, met subthema Italiaanse kunstenaars; 
b. Frankrijk, met subthema Franse chansonniers en chansonnières; 
c. Duitsland, met subthema Duitse filosofen; 
d. België, met subthema stripfiguren uit Belgische strips; 
e. Spanje, met subthema Spaanse landstreken; 
f. Denemarken, met subthema sprookjesfiguren. 

 
2. Voor de buurten Hoge Bongerd en De Stelt de thema’s historie van Lent en oude 

beroepen vast te stellen. 
 
3. Voor de buurten Zuiderveld en Grote Boel de thema’s forten, architecten, Indische 

Nijmegenaren en Nijmeegse evenementen vast te stellen. 
 
4. Voor de buurt Hof van Holland de thema’s (internationale) filmregisseurs en 

(internationale) moderne literatuur vast te stellen. 
 
5. De verdeling van de genoemde thema’s over de buurten te zijner tijd door ons 

College nader te laten bepalen, binnen de kaders van de beslispunten 1-4, en in 
overeenstemming met de toekomstige inrichting en het karakter van de 
desbeteffende buurten.  

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Fineke te Raa, 2299, f.te.raa@nijmegen.nl 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In zijn vergadering van 4 juni 2008 heeft uw Raad de buurtnamen en hun grenzen in het 
stadsdeel Nijmegen-Noord (opnieuw) vastgesteld. De vastgestelde buurtnamen verwijzen 
alle naar de geschiedenis van het gebied; voor de begrenzing van de buurten is rekening 
gehouden met de huidige ontwikkelingskaart.  
 
Een volgende stap is het vaststellen van thema’s voor de straatnaamgeving in de buurten 
waar (uitgebreide) woningbouw is voorzien. In het verleden zijn hiertoe al voorzetten 
gedaan door zowel de toenmalige als de huidige Commissie straatnaamgeving. De 
thema’s dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten woonsfeer van de 
desbetreffende buurt. Dit voorstel dient daartoe. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 24 
oktober 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 
In zijn vergadering van 4 juni 2008 heeft uw Raad de buurtnamen en hun grenzen in het 
stadsdeel Nijmegen-Noord (opnieuw) vastgesteld. De vastgestelde buurtnamen verwijzen 
alle naar de geschiedenis van het gebied; voor de begrenzing van de buurten is rekening 
gehouden met de huidige ontwikkelingskaart.  
 
Een volgende stap is het vaststellen van thema’s voor de straatnaamgeving in de buurten 
waar (uitgebreide) woningbouw is voorzien. In het verleden zijn hiertoe al voorzetten 
gedaan door zowel de toenmalige als de huidige Commissie straatnaamgeving. De 
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thema’s dienen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de te verwachten woonsfeer van de 
desbetreffende buurt.  
 
M.b.t. Broodkorf, Woenderskamp, Laauwik, Lentseveld, Vossenpels en Pelseland 
In aansluiting op de naamgeving in het noordelijk deel van de buurt Visveld en in 
overeenstemming met eerdere besluiten van de Commissie straatnaamgeving wordt een 
aantal landennamen voorgesteld als thema, met elk een eigen subthema dat verband 
houdt met het desbetreffende land.  
 
M.b.t. Hoge Bongerd, De Stelt 
In verband met de ligging van deze buurten en in overeenstemming met eerdere besluiten 
van de toenmalige Commissie straatnaamgeving, worden voor deze buurten de thema’s 
‘historie van Lent’ en ‘oude beroepen’ voorgesteld.  
 
M.b.t. Zuiderveld en Grote Boel 
Deze buurten aan de noordrand van de gemeente Nijmegen worden beide ruim van 
opzet. Deels om de relatie met Nijmegen te benadrukken en deels in overeenstemming 
met eerdere besluiten van de Commissie straatnaamgeving worden voor deze buurten de 
thema’s ‘forten’, ‘architecten’, ‘Indische Nijmegenaren' en ‘Nijmeegse evenementen’ 
voorgesteld.  

 
M.b.t. Hof van Holland  
De buurt Hof van Holland krijgt een stedelijke uitstraling. De voorgestelde thema’s 
‘(internationale) filmregisseurs’ en ‘(internationale) moderne literatuur’ sluiten daar op 
aan. 
 
M.b.t. het ontbreken van een thema voor Veur Lent 
Op dit moment is nog niet duidelijk welk karakter Veur Lent precies gaat krijgen. Deze 
bijzondere buurt verdient een bijzonder thema dat nauw aansluit bij zijn uitstraling. Om 
die reden wordt nu nog geen thema voor deze buurt voorgesteld. 

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de 
desbetreffende afdelingen. 

7 Communicatie 
Voor de bespreking van het voorstel door de Commissie straatnaamgeving zijn 
vertegenwoordigers uitgenodigd van de wijkraden van Nijmegen-Noord, van de 
historische verenigingen die actief zijn in het gebied en van museum Historische Tuin 
Lent. 
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Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

8 Uitvoering en evaluatie 
Binnen de vastgestelde thema’s worden in een later stadium straatnamen gekozen. 
Hierbij zullen de desbetreffende wijkraden worden betrokken en - met name voor de 
historische thema’s - het Regionaal Archief Nijmegen, de desbetreffende historische 
verenigingen en museum Historische Tuin Lent. 

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

Bijlage(n):  
  

Bijlage(n): Tekening nr. 275301 
 Advies Commissie straatnaamgeving 
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45.  Straatnaamgeving - Thema’s buurten-Noord (188/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 30 september 2008 
1. Voor de buurten Broodkorf, Woenderskamp, Laauwik, Lentseveld, Vossenpels 

en Pelseland de volgende landenthema’s met bijbehorende subthema’s vast te 
stellen: 
a. Italië, met subthema Italiaanse kunstenaars; 
b. Frankrijk, met subthema Franse chansonniers en chansonnières; 
c. Duitsland, met subthema Duitse filosofen; 
d. België, met subthema stripfiguren uit Belgische strips; 
e. Spanje, met subthema Spaanse landstreken; 
f. Denemarken, met subthema sprookjesfiguren. 
 

2. Voor de buurten Hoge Bongerd en De Stelt de thema’s historie van Lent en 
oude beroepen vast te stellen. 
 

3. Voor de buurten Zuiderveld en Grote Boel de thema’s forten, architecten, 
Indische Nijmegenaren en Nijmeegse evenementen vast te stellen. 
 

4. Voor de buurt Hof van Holland de thema’s (internationale) filmregisseurs en 
(internationale) moderne literatuur vast te stellen. 
 

5. De verdeling van de genoemde thema’s over de buurten te zijner tijd door ons 
College nader te laten bepalen, binnen de kaders van de beslispunten 1-4, en in 
overeenstemming met de toekomstige inrichting en het karakter van de 
desbeteffende buurten.  

 
 
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008  
Conform besloten 
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