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Samenvatting 
Raadsvoorstel van de Commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van een 
binnenhof, gelegen in de driehoek die wordt gevormd door Derde Walstraat, St. Josephhof 
en St. Thomashof. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 12 januari 2007; het conceptraadsvoorstel is door de commissieleden per email 
geaccordeerd. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 211859, gedateerd 18-01-2006: 
 
•  Aan de grijs gearceerde binnenhof, gelegen in de driehoek die wordt gevormd door Derde 

Walstraat, St. Josephhof en St. Thomashof de naam Scholenhof te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Eind vorig jaar is een bouwvergunning verleend voor de bouw van 99 woningen aan de 
binnenhof, gelegen in de driehoek die wordt gevormd door Derde Walstraat, St. 
Josephhof en St. Thomashof. In verband met de huisnummering en ten behoeve van de 
vindbaarheid voor de hulpdiensten is een naam gewenst voor deze hof. 

  
Een tiental leden van de Klankbordgroep St. Josephhof, het door gemeente en 
ontwikkelaar ingestelde overleg van omwonenden en ondernemers rond de nieuwbouw 
van de St. Josephhof, heeft zich gebogen over een naam. Dit resulteerde in een shortlist 
van drie namen die zij hebben voorgelegd aan de Commissie straatnaamgeving. Twee 
leden van de Klankbordgroep hebben deze shortlist toegelicht tijdens de vergadering van 
de Commissie straatnaamgeving. Een flink aantal van de Klankbordgroepleden is tevens 
lid van de Buurtvereniging Bataafs Kwartier. Deze buurtvereniging houdt zich bezig met 
belangenbehartiging voor bewoners en ondernemers in het oostelijk deel van het 
stadscentrum. 
 
Deze naamgeving is besproken in de vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 12 januari 2007; het conceptraadsvoorstel is i.v.m. de tijd door de commissieleden 
per email geaccordeerd. 

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 
Na enige discussie kiest de commissie unaniem voor een variant op de tweede naam uit 
de shortlist van de Klankbordgroep, te weten ‘Scholenhof’. Voor deze keus pleiten de 
volgende argumenten: 
-  Het eerste deel van de naam verwijst naar de St. Josephscholen die op deze plaats 

hebben gestaan en legt daarmee op een natuurlijke manier een verband met de 
aansluitende St. Josephhof die naar deze verdwenen scholen is genoemd.  

-  Het achtervoegsel ‘hof’ is gekozen om de eenheid met de omgeving te benadrukken 
(St. Josephhof en St. Thomashof) en past, beter dan het achtervoegsel plein, bij de 
omvang van het gebied. 
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De eerste keus van de bewoners, Bataafs(e) Hof, wordt niet gekozen, omdat deze naam 
mogelijk verwarring zou opleveren met Bataafs Kwartier, de door ondernemers en 
bewoners gebruikte naam voor het gebied. Tevens is de commissie van mening dat een 
grotere plek voor dit deel van onze geschiedenis ingeruimd zou moeten worden die recht 
doet aan de historische betekenis van de Bataven. 

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 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):  
  
Bijlage(n): tekening 211859 
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17.  Voorstel van de Commissie straatnaamgeving: Scholenhof (50/2007) 

 
Raadsvoorstel d.d. 12 januari 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 211859, gedateerd 18-01-
2006 aan de grijs gearceerde binnenhof, gelegen in de driehoek die wordt gevormd 
door Derde Walstraat, St. Josephhof en St. Thomashof de naam Scholenhof te 
geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 28 februari 2007  
Conform besloten 
 
 
 

 


	R2007-050straatnaamgeving_Scholenhof.pdf
	Scholenhof_211859_2.pdf
	211859





