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Onderwerp 
Naamgeving nieuw NS-station 
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Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
28 augustus 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot de naamgeving van een nieuw te bouwen NS-station, 
gelegen in de wijk Goffert. 
 
Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan de Commissie straatnaamgeving en besproken 
in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 14 september 2007. 
Het advies van de commissie is bijgevoegd. 
 
Voorstel om te besluiten 

 
Met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 

 
1. De naam Nijmegen Goffert vast te stellen voor een nieuw te bouwen NS-station in de 

wijk Goffert op de locatie zoals globaal aangegeven op bijgevoegde luchtfoto. 
 
2. Deze naamgeving onmiddellijk te doen ingaan. 
 
3. De exacte begrenzing van het onder 1. genoemde NS-station te zijner tijd door het 

college nader te laten bepalen. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt momenteel aan het programma RegioRail. In 
2003 is naar aanleiding van de Nota Voorkeursalternatief RegioRail geconcludeerd dat 
een toekomstig station realistisch zou zijn. Binnen de Stadsregio is eind 2006 van 
verschillende kanten voorgesteld om de naam die tot dan toe werd gehanteerd, station 
Winkelsteeg, te laten vallen en te kiezen voor de naam station De Goffert. De Stadsregio 
heeft ons college verzocht deze naamgeving voor te bereiden.  
 
Zowel NS als gemeente zijn partij in deze naamgeving. Het station is eigendom van NS, 
maar kan ook worden gebracht onder de definitie van openbare ruimte zoals gehanteerd 
in de Verordening straatnaamgeving en huisnummering. Daarmee is de raad bevoegd tot 
vaststellen van de naam. Om conflicten over de naamgeving te voorkomen is dit voorstel 
in goed overleg met NS tot stand gekomen. 
 
Het voorstel is door ons college ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 14 
september 2007. Het advies van de commissie is als bijlage toegevoegd. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving hoort tot de huishouding van de gemeente. Conform de Grondwet, 
art. 124, eerste lid en de Gemeentewet, art. 108, eerste lid en art. 147 is het de 
autonome bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen.  
 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de 
Raad bevoegd de openbare ruimte te benoemen. Het treinstation kan onder de definitie 
van openbare ruimte zoals gehanteerd in de verordening worden gebracht. 
 
Conform de Verordening commissie straatnaamgeving (2007), artikel 2, heeft de 
Commissie straatnaamgeving tot taak met het college te overleggen en de raad te 
adviseren over de voorstellen van het college inzake 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 naam Nijmegen Goffert sluit aan bij de omgeving van het toekomstige station in de 
wijk Goffert, dicht bij het Goffertstadion en het Goffertpark. Daardoor heeft de naam 
zowel voor bewoners als voor buitenstaanders een duidelijke herkenbaarheid en 
uitstraling. Voor de naam Winkelsteeg, die tot nog toe als werktitel voor het toekomstige 
station is gehanteerd, geldt dat in (veel) mindere mate.  
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In overleg met NS is het voorvoegsel ‘Nijmegen’ aan de naam toegevoegd, omdat dit 
essentieel is binnen de door NS gehanteerde systematiek.  
 
In afwijking van het verzoek van de stadregio is ervoor gekozen het lidwoord ‘de’ niet te 
gebruiken in de naamgeving, omdat dit ook ontbreekt in de officieel vastgestelde namen 
van wijk (Goffert) en park (Goffertpark). 
 
Hoewel het nog een aantal jaren zal duren voor het station wordt gerealiseerd, is het van 
belang dat de naam in een vroeg stadium wordt vastgesteld. Wanneer een naam, al dan 
niet officieel vastgesteld, eenmaal is opgenomen in de systemen van ProRail en NS, is 
dat moeilijk en slechts tegen hoge kosten te veranderen; ook kan dat leiden tot 
verwarring. Op dit moment wordt overigens zowel bij de gemeente als bij de NS de naam 
(De) Goffert al gebruikt als werktitel voor het station in plaats van de vroegere naam 
Winkelsteeg. Ook dat is reden om de naam formeel te doen vaststellen. 
 
Ten slotte is het terrein door de gemeente beschikbaar gesteld als locatie voor de 
Europan ontwerpwedstrijd, waarbij de jonge ontwerpers is gevraagd voor deze locatie 
een nieuw (multifunctioneel) stationsgebouw met stationsplein te ontwerpen. Ook in dat 
verband vergemakkelijkt een naam de communicatie.  

4 Risico’s 
Wanneer te lang gewacht wordt met het vaststellen van een naam, bestaat het risico dat 
een minder gewenste naam wordt opgenomen in de systemen van de NS. Deze is daaruit 
slechts tegen hoge kosten weer te verwijderen. NS Reizigers is vanuit de NS 
verantwoordelijk voor naamgeving van stations en behoudt zich het recht voor een naam 
te geven aan het station. NS Reizigers beschikt dienaangaande niet over een wettelijke 
bevoegdheid omdat het treinstation gezien kan worden als een onderdeel van de 
openbare ruimte. Daarnaast is het onbevoegden volgens onze verordening verboden om 
aan delen van de openbare ruimte namen of nummers toe te kennen. Om conflicten te 
voorkomen is reeds in een vroeg stadium door de Stadsregio met alle partijen overleg 
gevoerd. Ook vanuit de gemeente is op ambtelijk niveau overleg geweest met de NS over 
deze naamgeving.  

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

6 Communicatie 
Het collegebesluit m.b.t. deze naamgeving is per brief meegedeeld aan de Stadsregio 
Arnhem Nijmegen. Met dezelfde brief is de Stadsregio op de hoogte gebracht van de 
bespreking van het voorstel in de openbare vergadering van de Commissie 
straatnaamgeving van 14 september 2007. 
 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicaties worden aangekondigd in weekblad "De Brug".  
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7 Uitvoering en evaluatie 
ProRail, de spoorwegbeheerder, zorgt tezijnertijd voor naamborden op de perrons en 
indien van toepassing op het stationsgebouw. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

Bijlage(n): luchtfoto met daarop aangegeven de locatie van het te bouwen station 
 advies commissie straatnaamgeving 
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 Beslispunt 9 te wijzigen in: 
Het besluit te doen ingaan per 1 mei 2008, voor zover het de naamgeving van 
de in beslispunt 2 bedoelde straat betreft. 

 
Amendement unaniem aanvaard  
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Voorstel aanvaard met inachtneming van het aanvaarde amendement 
 
 
b. Straatnaamgeving Zwanenstraat (188/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 augustus 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 227959, gedateerd 10-05-
2007, en 228419, gedateerd 10-05-2007 en met inachtneming van het advies van de 
Commissie straatnaamgeving: 
1. Het inmiddels verdwenen gedeelte van de Zwanenstraat, dat in zuidoostelijke 

richting liep vanaf het nog bestaande gedeelte over circa 700 meter tot aan het 
voormalig tracé van de Graafseweg, te onttrekken aan de straatnaamgeving 
onder gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 (nr.5), voor 
zover het het bedoelde gedeelte van de Zwanenstraat betreft. 

2. Het tracé dat in oostelijke richting loopt vanaf het, na onttrekking overgebleven, 
gedeelte van de Zwanenstraat tot aan de Westkanaaldijk, te betrekken bij de 
naamgeving van de Zwanenstraat. 

 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 
c. Naamgeving nieuw NS-station (in de wijk Goffert) (185/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 augustus 2007  
Met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Nijmegen Goffert vast te stellen voor een nieuw te bouwen NS-station 

in de wijk Goffert op de locatie zoals globaal aangegeven op bijgevoegde 
luchtfoto. 

2. Deze naamgeving onmiddellijk te doen ingaan. 
3. De exacte begrenzing van het onder 1. genoemde NS-station te zijner tijd door 

het college nader te laten bepalen. 
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 
d. Straatnaamgeving Achter St. Anna (197/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 4 september 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242600, gedateerd 23-08-
2007, en met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Achter St. Anna vast te stellen voor het grijs gearceerde fietspad in de 

wijk Heijendaal, gelegen tussen de St. Annastraat en de Groenewoudseweg, 
parallel aan de Campusbaan en daarvan gescheiden door de spoorlijn. 

 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 




