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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
19 november 2008 /  182/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Naamswijziging Jan Maelwaelplein 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

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

Samenvatting 
Raadsvoorstel voor het wijzigen van de naam Jan Maelwaelplein in Johan Maelwaelplein. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving: 
Niet te besluiten conform het collegevoorstel, gelet op het, hierna toegevoegde, afwijkende 
advies van de commissie 
 

Voorstel om te besluiten 
1. De naam Jan Maelwaelplein aan de straatnaamgeving te onttrekken onder intrekking 

van het raadsbesluit d.d. 7 mei 2008, beslispunt 5., voorzover het de naam Jan 
Maelwaelplein betreft. 

2. Aan het plein, bedoeld in beslispunt 5. van het onder 1. genoemde raadsbesluit, de 
naam Johan Maelwaelplein te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In zijn vergadering van 7 mei 2008 heeft uw raad de naam Jan Maelwaelplein 
vastgesteld op het Hessenbergterrein. De voormalige conservator van het 
Valkhofmuseum die mede verantwoordelijk was voor de grote tentoonstelling over de 
Gebroeders Van Limburg in 2005 heeft ons laten weten dat de enig historisch 
verantwoorde naam van deze oom van de gebroeders Johan Maelwael is, en niet Jan. 
Om die reden doen wij uw raad dit voorstel. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 3 
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 
Zie inleiding. 

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. 
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Vervolgvel 
2 

 
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 
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49.  Straatnaamgeving - Naamswijziging Jan Maelwaelplein (182/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 23 september 2008 
1. De naam Jan Maelwaelplein aan de straatnaamgeving te onttrekken onder 

intrekking van het raadsbesluit d.d. 7 mei 2008, beslispunt 5, voor zover het de 
naam Jan Maelwaelplein betreft. 

2. Aan het plein, bedoeld in beslispunt 5. van het onder 1. genoemde raadsbesluit, 
de naam Johan Maelwaelplein te geven. 

 
 
Raadsbesluit d.d.19 november 2008   
Conform besloten 
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