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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

8 juli 2009                  / 111/2009 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

Straatnaamgeving - Sportpark Oosterhout 

Programma / Programmanummer 

Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 

P. Depla 

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

2 juni 2009 

Samenvatting 

Raadsvoorstel voor naamgeving van een sportpark, gelegen in de wijk Oosterhout, tussen 
Stationsstraat, Griftdijk en Groenestraat. 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 326421 gedateerd 26-05-2009: 
 

1. Aan het grijsgearceerde sportpark, gelegen in de wijk Oosterhout, tussen Stationsstraat, 
Griftdijk en Groenestraat, de naam Nieuw Balveren te geven. 

 

Drogp0
Onderstreping

Drogp0
Onderstreping

Jongw0
Nieuwe stempel



Voorstel aan de Raad 

 

   2009-05-26_RV Sportpark Oosterhout.doc 

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de wijk Oosterhout, tussen Stationsstraat, Griftdijk en Groenestraat, wordt een nieuw 
sportpark aangelegd voor voetbalclub OSC (Oosterhoutse Sport Club). Dit park vervangt de 
oude thuisbasis van deze voetbalvereniging, sportpark Balveren in Oosterhout Overbetuwe. 
Omwille van de continuïteit en om verwarring met het oude sportpark te voorkomen, stellen 
wij u voor dit sportpark de naam Nieuw Balveren te geven. 

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 
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. 

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 
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. 
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21. 
 
 

 Straatnaamgeving – Sportpark Oosterhout (111/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 2 juni 2009 

Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 326421 gedateerd  
26-05-2009: 
Aan het grijsgearceerde sportpark, gelegen in de wijk Oosterhout, tussen 
Stationsstraat, Griftdijk en de Groenestraat, de naam Nieuw Balveren te geven. 
 
  
Raadsbesluit d.d. 8 juli 2009 
Conform besloten 
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