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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

10 juni 2009              / 101/2009 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

28 juni 2009 

Onderwerp 

Straatnaamgeving - Wijkcentrum Lindenholt 

Programma / Programmanummer 

Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 

P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

26 mei 2009 

Samenvatting 

Raadsvoorstel voor naamgeving van een wijkcentrum, gelegen in de wijk De Kamp, in de hoek 
van Zwanenstraat en St. Agnetenweg. 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 326521 gedateerd 18-05-2009: 
 

1. Aan het grijsgearceerde wijkcentrum, gelegen in de wijk De Kamp, in de hoek van 
Zwanenstraat en St. Agnetenweg, de naam De Kampenaar te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de Zwanenstraat in stadsdeel Lindenholt krijgt het voormalige NIM-gebouw na een 
grondige verbouwing een geheel nieuwe bestemming. Het wordt een wijkcentrum voor alle 
buurten in wijk De Kamp waarin ruimte komt voor sociaal-juridische dienstverlening, een 
jongerenhuiskamer en diverse wijkactiviteiten.  
 
Om de nieuwe voorzieningen goed op de ‘Kampse’ kaart te zetten en om van de oude 
aanduiding ‘NIM- gebouwtje’ af te komen, heeft de gemeente een naamgevingstraject 
ingezet, dat is uitgevoerd door Bureau Stroom.  
Op 13 mei is een bijeenkomst georganiseerd waaraan werd deelgenomen door circa 50 
bewoners uit De Kamp en medewerkers van de organisaties die in het wijkcentrum 
participeren. In een snel en interactief programma kwamen zij gezamenlijk tot een voorstel 
van drie namen die na pleidooien door de bedenkers en stemmen door de aanwezigen in 
volgorde zijn geplaatst. Deze namen zijn voorgelegd aan de ambtelijke werkgroep 
straatnaamgeving die ons college adviseert over naamgeving. De voorgestelde naam was de 
eerste op de ingediende topdrie. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Naamgeving van de openbare ruimte 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. 

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 naam De Kampenaar verwijst naar de wijknaam De Kamp. Alle buurten van deze wijk 
hebben het achtervoegsel -kamp in hun naam. De bewoners van deze wijk die het nieuwe 
wijkcentrum gaan gebruiken, noemen en voelen zich ‘kampenaars’. 

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 
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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". 
 
Een verslag van de bijeenkomst van 13 mei is gepubliceerd in weekblad “De Brug”. 
 
Op zondag 28 juni wordt het wijkcentrum geopend en wordt de nieuwe naam feestelijk 
ingewijd. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Buiten de communicatie en doorvoering van de naam in de gemeentelijke systemen, zijn 
geen uitvoerende activiteiten noodzakelijk, anders dan toepassing van het besluit bij beleid en 
uitvoering. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
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 Straatnaamgeving - Wijkcentrum Lindenholt (101/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 26 mei 2009 

Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 326521 gedateerd 18-05-
2009: 

1. Aan het grijsgearceerde wijkcentrum, gelegen in de wijk De Kamp, in de 
hoek van Zwanenstraat en St. Agnetenweg, de naam De Kampenaar te 
geven. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 
Conform vastgesteld 
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