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 Voorlopige situatieschets:  
 Definitieve tekening volgt na aanwijzing exacte begrenzing van de straat door het 
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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
19 november 2008 /  181/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Voormalig terrein Smit Draad 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
 

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

Samenvatting 
Raadsvoorstel voor naamgeving van maximaal drie nieuw aan te leggen straten, ten behoeve 
van de ontsluiting van woningen in een bouwblok, gelegen in de wijk Hazenkamp, en 
begrensd door Groenestraat, Wezenlaan, St. Hubertusstraat en Dobbelmannweg. 
 
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. Ten behoeve van de aanleg van maximaal drie straten op het terrein, aangegeven 
op bijgevoegd voorlopig ontwerp, en gelegen in de wijk Hazenkamp tussen 
Groenestraat, Wezenlaan, St. Hubertusstraat en Dobbelmannweg, de namen 
Korenwolfstraat, Wasbeerstraat en Sneeuwhaasstraat vast te stellen. 

 
2. De verdeling van de onder 1. genoemde namen over de aan te leggen straten, 

alsmede de exacte ligging en begrenzing van deze straten, te zijner tijd door het 
college nader te laten bepalen. 

 
3. Het college te machtigen één of twee van de onder 1. genoemde namen in te 

trekken, indien geen drie straten nodig mochten zijn voor de ontsluiting van 
woningen en winkels.  

 
 

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 
Op het voormalige bedrijventerrein van Smit Draad in de wijk Hazenkamp zijn woningen, 
appartementen en winkels geprojecteerd. Het terrein zal worden ontsloten vanaf de 
Groenestraat. Er komt in elk geval één nieuwe straat, mogelijk zijn drie straten nodig om 
de woningen en winkels te ontsluiten. 
 
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 
De nieuwe straten bevinden zich in de wijk Hazenkamp in de zogenaamde dierenbuurt. 
Om die reden stellen wij voor dierennamen te kiezen voor de nieuw aan te leggen 
straten. De drie voorgestelde namen verwijzen alle naar diersoorten die zeldzaam zijn in 
Nederland en/of buiten hun gewone verspreidingsgebied in kleine, soms geïsoleerde 
populaties, voorkomen in Europa. De korenwolf is de Limburgse naam voor de gewone 
hamster, welke soort in Nederland alleen in Zuid-Limburg voorkomt.  De wasbeer komt 
als exoot in Europa voor en is in juli en augustus 2008 in Nederland gesignaleerd. De 
sneeuwhaas leeft in Noord-Europa en Noord-Azië en komt in geïsoleerde populaties ook 
in Schotland en Ierland voor. 

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): Tekening voorlopig ontwerp 
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48.  Straatnaamgeving - Voormalig terrein Smit Draad (181/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 23 september 2008 
1. Ten behoeve van de aanleg van maximaal drie straten op het terrein, 

aangegeven op bijgevoegd voorlopig ontwerp, en gelegen in de wijk 
Hazenkamp tussen Groenestraat, Wezenlaan, St. Hubertusstraat en 
Dobbelmannweg, de namen Korenwolfstraat, Wasbeerstraat en 
Sneeuwhaasstraat vast te stellen. 

 
2. De verdeling van de onder 1. genoemde namen over de aan te leggen straten, 

alsmede de exacte ligging en begrenzing van deze straten, te zijner tijd door het 
college nader te laten bepalen. 

 
3. Het college te machtigen één of twee van de onder 1. genoemde namen in te 

trekken, indien geen drie straten nodig mochten zijn voor de ontsluiting van 
woningen en winkels.  

 
 
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008   
Conform besloten 
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