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Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 9 november 2005 (raadsvoorstel nummer 

228/2005). 
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 Bijbehorende tekening: 174675 
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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
9 en 15 november 2005   /   228/2005 

Onderwerp 
straatnaamgeving 

Programma / Programmanummer 
Burgerzaken / 2120 

Portefeuillehouder 
P.F.G. Depla 

Voorstel van de Commissie Straatnaamgeving d.d. 28 oktober 2005 
 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van een 
nieuw park, gelegen in de wijken Galgenveld en Groenewoud. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 174675, gedateerd 14-10-05: 
 
•  Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijken Galgenveld en Groenewoud aan 

weerszijden van de spoorbrug over de Groenewoudseweg en vanaf de St. Annastraat in 
zuidoostelijke richting parallel aan de spoorkuil lopend tot aan station Heyendaal de naam 
Groene Perron te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Het ontwerp voor dit buurtpark is samen met bewoners gemaakt. De start voor de 
nieuwe inrichting vond plaats op 29 mei 2005 tijdens de eerste Dag van het Park. Het 
park moet het verlies aan groen compenseren dat gepaard ging met de aanleg van de 
busbaan en het ernaast lopende fietspad.  
Bewoners hebben namen bedacht voor het park en een jury, bestaande uit ambtenaren, 
heeft een keus gemaakt uit de 33 inzendingen en een voordracht van twee namen 
voorgelegd aan de commissie straatnaamgeving. 
 
Deze naamgeving  is besproken in de vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 
 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 
 

3 Argumenten 
De commissie stemt unaniem in met de eerste keus van de jury om het park "Groene 
Perron" te noemen. De commissie vindt het een leuke, goed klinkende naam die verwijst 
naar het ontstaan van het park en een relatie heeft met het gebied, in het bijzonder het 
spoor, en de natuur in de stad. 

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

5 Juridische aspecten 
N.v.t. 

6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in weekblad "De Brug" en op de website van de 
gemeente Nijmegen. 

7 Uitvoering 
De afdeling stadsbeheer zal zonodig zorgdragen voor het aanbrengen en verwijderen van 
de naamborden. 
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De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. J.H.J. Lamers mevr. F.H. te Raa 
 
 
 

Bijlage: tekening 
Ter inzage: tekening  
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4. Straatnaamgeving Groene Perron 
228/2005 

 
Raadsvoorstel d.d. 28 oktober 2005  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 174675, gedateerd 14-10-05: 
Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijken Galgenveld en Groenewoud aan 
weerszijden van de spoorbrug over de Groenewoudseweg en vanaf de  
St. Annastraat in zuidoostelijke richting parallel aan de spoorkuil lopend tot aan 
station Heyendaal de naam Groene Perron te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
Conform besloten 
 
 

 


