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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
3 oktober 2007      / 195/2007 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving-Vossenweide 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

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

Samenvatting 
Raadsvoorstel tot naamgeving van een nieuw buurtpark, gelegen in de wijk Hatert, tussen de 
Vossendijk en het Turkooispad. 
  
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 237559, gedateerd 23-08-2007, en 
met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
 

• De naam Vossenweide vast te stellen voor het grijs gearceerde buurtpark, gelegen in 
de wijk Hatert, tussen de Vossendijk en het Turkooispad. 
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Redacteur gemeenteblad
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de eerste helft van 2007 heeft de gemeente een herinrichtingsplan uitgevoerd voor de 
groene strook aan de Vossendijk in Hatert. Het ontwerp voor het park is samen met de 
bewoners gemaakt. Zij hebben hun wensen en ideeën ingebracht en de ontwerper is 
daarmee aan de slag gegaan. In het park zijn speeltoestellen, een voetbalveld, 
(park)bankjes, wandelpaden en veel groen. Door het hele park zijn kleine 
hoogteverschillen aangebracht. 
 
In overleg met de bewonerswerkgroep is een prijsvraag uitgeschreven voor een naam 
voor het gebied. Er zijn negen inzendingen ontvangen, waaruit een keus is gemaakt door 
een deskundige jury, bestaande uit twee vertegenwoordigers van het wijkcomité, een lid 
van de Commissie straatnaamgeving en drie ambtenaren. 
 
Het voorstel is door ons college ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en is 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. 

3 Argumenten 
De naam Vossenweide is een leuke, goedklinkende naam, die een directe relatie heeft 
met de omgeving en verwijst naar de functie van het buurtpark, namelijk een 
groenvoorziening met mogelijkheden voor spel. 

4 Risico’s 
N.v.t. 
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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 met het nummer 237559
 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 
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