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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
24 januari 2007   /   31/2007 

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

Onderwerp 
straatnaamgeving 

Programma / Programmanummer 
Burger & Bestuur /  

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van de Commissie voor de straatnaamgeving d.d. 
12 januari 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de Commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van het 
park, gelegen is in de wijk Hees, dat omsloten wordt door Wolfskuilseweg, Molenweg, Oscar 
Carréstraat, Insulindestraat en Schependomlaan  
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 28 oktober 2005 en 12 januari 2007. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 209159, gedateerd 05-12-2006: 
 
•  Aan het grijs gearceerde park dat omsloten wordt door Wolfskuilseweg, Molenweg, Oscar 

Carréstraat, Insulindestraat en Schependomlaan en gelegen is in de wijk Hees, de naam 
Distelpark te geven.
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Voorstel aan de Raad 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Het park dat omsloten wordt door Wolfskuilseweg, Molenweg, Oscar Carréstraat, 
Insulindestraat en Schependomlaan en gelegen is in de wijk Hees staat bekend onder de 
naam “Distelpark”.  In 2005 is dit park opnieuw ingericht en kreeg de Commissie 
straatnaamgeving van diverse kanten het verzoek formalisering van deze naamgeving 
voor te bereiden. 
 
Deze naamgeving is besproken in de vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 28 oktober 2005 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 straatnaamgeving stemt unaniem in met het verzoek de ingeburgerde 
naam “Distelpark” te formaliseren. De omwonenden blijken  een voorkeur te hebben voor 
deze naam die verwijst naar de nabijgelegen Distelstraat, welke straat voorheen doorliep 
tot aan de Schependomlaan.   

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 

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 zo nodig zorgdragen voor het aanbrengen van de 
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): tekening nr. 209159  
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e. Straatnaamgeving Vondelparkje (30/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 208859, gedateerd 05-12-
2006 aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Bottendaal, in de driehoek 
gevormd door Vondelstraat, Campusbaan en Arend Noorduijnstraat, de naam 
Vondelparkje te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
 
 
f. Straatnaamgeving Distelpark (31/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 209159, gedateerd 05-12-
2006 aan het grijs gearceerde park dat omsloten wordt door Wolfkuilseweg, 
Molenweg, Oscar Carréstraat, Insulindestraat en Schependomlaan en gelegen is in 
de wijk Hees, de naam Distelpark te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
 
 
g. Straatnaamgeving ‘t Achterveld (32/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 15 december 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 208979, gedateerd 05-12-
2006 aan het grijs gearceerde volkstuincomplex, gelegen aan de Bredestraat in de 
wijk Hees, de naam ’t Achterveld te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 24 januari 2007  
Conform besloten 
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