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Voorstel van de Commissie voor de straatnaamgeving d.d. 
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Samenvatting 
Raadsvoorstel van de Commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van het 
voorzieningenhart, gelegen in de buurt Visveld in de wijk Lent 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 2 september 2005, 9 juni 2006, 27 oktober 2006 en 12 januari 2007. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 208040, gedateerd 05-12-2006: 
 
•  Aan het grijs gearceerde voorzieningenhart, gelegen in de buurt Visveld in de wijk Lent de 

naam De Ster te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In 2007 zal het voorzieningenhart in de buurt Visveld in de wijk Lent worden opgeleverd. 
De toekomstige gebruikers van het voorzieningenhart hebben in het voorjaar van 2006 
een prijsvraag uitgeschreven voor een naam voor het voorzieningenhart. Uit de 
ingezonden namen is een voordracht van twee namen voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving. 
 
Deze naamgeving is besproken in de openbare vergaderingen van de Commissie 
straatnaamgeving van 2 september 2005, 9 juni 2006, 27 oktober 2006 en 12 
januari 2007. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Conform de Verordening commissie straatnaamgeving (2002), artikel 2, heeft de 
Commissie straatnaamgeving tot taak de besluitvorming van de Raad voor te bereiden en 
met het College van Burgemeester en Wethouders te overleggen over de verdeling van 
de gemeente in wijken en buurten en over de 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 commissie stemt unaniem in met de tweede keus die haar namens de toekomstige 
gebruikers is voorgelegd, namelijk om het voorzieningenhart “De Ster” te noemen. Deze 
naam past in de omgeving, waar straten de namen van popgroepen dragen en suggereert 
tevens iets van een middelpunt. Dat is wat het voorzieningenhart wil zijn voor de 
inwoners van de wijk: een centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
 
De eerste keus, “Spring!” achtte de commissie minder geschikt, omdat deze naam 
onbedoeld zou kunnen verwijzen naar de architect die het voorzieningenhart heeft 
ontworpen.  

4 Risico’s 
n.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 
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6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, in weekblad "De Brug" en op 
de website van de gemeente Nijmegen. 

7 Uitvoering en evaluatie 
De afdeling stadsbeheer zal zonodig zorgdragen voor het aanbrengen van naamborden. 

De Commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Vice-voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. H.B.M. van Hees mevr. F.H. te Raa 
 

Bijlage(n):  
  
Bijlage(n): tekening nr. 208040 
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34.  Voorstellen van de Commissie voor Straatnaamgeving  

 
a. Straatnaamgeving voorzieningenhart De Ster (26/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 208040, gedateerd 05-12-
2006 aan het grijs gearceerde voorzieningenhart, gelegen in de buurt Visveld in de 
wijk Lent de naam De Ster te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
 
 
b. Straatnaamgeving Spijkerhofplein (27/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 200422, gedateerd 25-10-

2006 aan het grijs gearceerde plein, gelegen aan de oostelijke rand van de wijk 
Zwanenveld, ten zuiden van de spoorbaan en in het westen begrensd door de 
van Schuylenburgweg, de naam Spijkerhofplein te geven. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 200339, gedateerd 02-11-
2006 alsnog te onttrekken aan de straatnaamgeving: 
 het Spijkerhofplein, aangeduid met de letter B, met de oorspronkelijke 

begrenzing als bedoeld in het raadsbesluit van 21 februari 1974; 
 het gearceerde gedeelte van de van Schuylenburgweg, aangeduid met de 

letter A, onder gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit van 16 december 
1992, nr. 9, uitsluitend voor zover dat besluit het met de letter A aangeduide 
gedeelte betreft. 

 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
 
 
c. Straatnaamgeving Panorama Hunnerberg (28/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 208879, gedateerd 15-01-

2007 aan de grijs gearceerde groenstrook, gelegen tussen de Barbarossastraat 
en de Nieuwe Ubbergseweg en zich uitstrekkend vanaf het Keizer Traianusplein 
tot aan Vrouwendaal, de naam Panorama Hunnerberg te geven. 

2. De tot nu toe geldende andere namen van de onder 1. bedoelde groene strook 
aan de straatnaamgeving te onttrekken. 

 
 
d. Straatnaamgeving Vrouwendaal (29/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 191919, gedateerd 03-08-
2006 aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Hunnerberg tussen 
Batavierenweg 301-347 en Sterrenschans 5-49d en achter het pand Nieuwe 
Ubbergseweg 154-156, de naam Vrouwendaal te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
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