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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
19 november 2008 /  180/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Quackplein 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

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

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van het plein, waarop zich de Marie-
Adolffontein bevindt, gelegen in de wijk Stadscentrum, op de kruising Burg. Hustinxstraat, 
Spoorstraat, Kronenburgersingel, van Berchenstraat,  Smetiusstraat en Nassausingel. 
 
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. De Nassausingel te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking van het 

raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, voor zover het de Nassausingel betreft. 
 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 293941, gedateerd 05-09-

2008, voor de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Stadscentrum, de naam 
Nassausingel opnieuw vast te stellen. 

 
3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294821, gedateerd 08-09-

2008, aan het grijs gearceerde plein, gelegen in de wijk Stadscentrum, op de kruising 
Burg. Hustinxstraat, Spoorstraat, Kronenburgersingel, van Berchenstraat,  
Smetiusstraat en  de onder 2. bedoelde straat, de naam Quackplein te geven.

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 haar vergadering van 30 november 2007 heeft de Commissie straatnaamgeving erop 
aangedrongen het plein waarop de Marie-Adolffontein (gemeentelijk monument)  staat,  
te benoemen als Quackplein.   
 
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 
Bij testament benoemde Arnoldus Burchard Adolphus Quack (1842 - 1920) de gemeente 
Nijmegen tot zijn enige erfgename, op voorwaarde dat uit een deel van de nalatenschap 
een monumentale fontein zou worden opgericht die Marie-Adolffontein moest heten. Het 
monument is vernoemd naar de oud-wethouder en zijn tweelingzus Maria Christina 
(1842 - 1905). Om ook de familienaam officieel te verbinden aan dit monument, dat in 
de praktijk vaak het Quackmonument wordt genoemd, stellen wij u voor aan het plein 
waarop het monument staat opgericht, de naam Quackplein te geven.  
 
In overleg met de Commissie straatnaamgeving hebben wij ervoor gekozen alleen de 
ruimte direct om de fontein heen te benoemen, zodat voor deze benoeming alleen een 
klein gedeelte van de huidige Nassausingel aan de naamgeving onttrokken hoeft te 
worden. 

4 Klimaat 
N.v.t. 
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Vervolgvel 
2 

 
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 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

8 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):  
  

Bijlage(n): Tekeningen met de nrs. 293941 en 294821 
 Advies commissie straatnaamgeving 
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46.  Straatnaamgeving - Quackplein (180/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 23 september 2008 
1. De Nassausingel te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking van 

het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, voor zover het de Nassausingel betreft. 
 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 293941, gedateerd 05-09-
2008, voor de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Stadscentrum, de 
naam Nassausingel opnieuw vast te stellen. 
 

3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294821, gedateerd 08-09-
2008, aan het grijs gearceerde plein, gelegen in de wijk Stadscentrum, op de 
kruising Burg. Hustinxstraat, Spoorstraat, Kronenburgersingel, van 
Berchenstraat,  Smetiusstraat en  de onder 2. bedoelde straat, de naam 
Quackplein te geven 

 
 
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008  
Conform besloten 
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