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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
3 oktober 2007     / 196/2007 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving-Broeder Koenraadpark 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
4 september 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een park, gelegen tussen de Clara 
Wichmannlaan en de Hatertseweg in de zogenaamde Emancipatiebuurt 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 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242639, gedateerd 23-08-2007, en 
met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
 
•  De naam Broeder Koenraadpark vast te stellen voor het grijs gearceerde park, 

gelegen tussen de Clara Wichmannlaan en de Hatertseweg in de wijk Goffert. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Eind 2006 bereikte de toenmalige Commissie straatnaamgeving het verzoek (een van) de 
Broeders van Liefde te vernoemen. In 2007 is het 200 jaar geleden dat de congregatie is 
gesticht door Kanunnik P.J. Triest. Dit jublileum was de directe aanleiding van het 
verzoek om naamgeving. 
 
De Broeders van Liefde kunnen worden gezien als pioniers op het gebied van het speciaal 
onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg. Ook in Nijmegen hielden zij zich hiermee 
bezig en stichtten zij in 1932 het internaat Jonkerbosch t.b.v. B.L.O.-onderwijs aan 
jongens vanaf zeven jaar. De oude Jonkerboschschool is eind jaren tachtig gesloopt. De 
andere gebouwen zijn nog te vinden in de zogenaamde Emancipatiebuurt te midden van 
de nieuwbouw uit het begin van de jaren '90. Het voormalige Mariapaviljoen ligt aan de 
Antoinette van Pinxterenlaan, het voormalige St. Jozefpaviljoen aan de Benno 
Stokvislaan, en het voormalige hoofdgebouw aan de Niek Engelschmanlaan. Eind jaren 
tachtig verlieten de Broeders van Liefde Nijmegen en vestigden zij zich in Eindhoven. 
 
Het verzoek om naamgeving is besproken in de vergadering van 27 oktober 2006 van de 
toenmalige Commissie straatnaamgeving, welke bespreking is voortgezet in de 
vergadering van 25 mei 2007 van de huidige Commissie straatnaamgeving. 
 
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. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving hoort 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.  
 
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, waarin tevens 
recht wordt gedaan aan de Nijmeegse geschiedenis. 
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3 Argumenten 
M.b.t. de naam 
Broeder Koenraad Reichgelt, geboren te Nijmegen in 1899 en overleden te Eindhoven in 
1993, is als enige Nederlander Algemeen Overste geweest van de internationale 
Congregatie van de Broeders van Liefde en was tevens een van de eerste directeurs van 
de scholen en het internaat op Jonkerbosch.  
 
Omdat de achternaam van Broeder Koenraad lastig uitspreekbaar en spelbaar is, is die 
niet betrokken in de naamgeving en stellen wij de naam Broeder Koenraadpark voor. 
 
M.b.t. de locatie 
Gezien de geschiedenis van de Broeders van Liefde in Nijmegen, is voor een te benoemen 
locatie gezocht in de omgeving waar de Broeders meer dan een halve eeuw hebben 
gewerkt en gewoond. Straten, paden en pleinen die voor naamgeving in aanmerking 
komen, zijn er in die buurt niet en zullen dat ook in de nabije toekomst niet zijn. Om die 
reden is bedoeld buurtpark gekozen als locatie voor deze naamgeving.  

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. 

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

  
Bijlage(n): tekening 242639 
 advies Commissie straatnaamgeving 
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e. Straatnaamgeving Broeder Koenraadpark (196/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 4 september 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242639, gedateerd 23-08-
2007, en met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Broeder Koenraadpark vast te stellen voor het grijs gearceerde park, 

gelegen tussen de Clara Wichmannlaan en de Hatertseweg in de wijk Goffert. 
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 
f. Straatnaamgeving Vossenweide (195/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 4 september 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 237559, gedateerd 23-08-
2007, en met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Vossenweide vast te stellen voor het grijs gearceerde buurtpark, 

gelegen in de wijk Hatert, tussen de Vossendijk en het Turkooispad. 
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 

 
 

Redacteur gemeenteblad
De definitieve kaart in het gemeenteblad is van latere datum (10-10-2007) en conform de laatste versie, welke aan de raad voor de vergadering is aangeboden.
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