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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
9 en 15 november 2005   /   231/2005 

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 het 
nieuwe sportpark in de buurt Vossenpels in Lent.  
 
De naamgeving is besproken in de vergaderingen van de commissie straatnaamgeving van 2 
september 2005 en 28 oktober 2005. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening 166879, gedateerd 14-07-05: 
 
•  Aan het grijs gearceerde sportpark in de buurt Vossenpels in Lent de naam sportpark 
Vossenpels te geven. 
 



Voorstel aan de Raad 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Voor de naamgeving van het nieuwe sportpark in Lent is een prijsvraag uitgeschreven. 
Aan jongeren tussen 6 en 18 jaar is gevraagd een naam te verzinnen voor het nieuwe 
sportpark. Een jury van drie leden, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie 
sportclubs die gehuisvest zullen worden op het sportpark, heeft een voordracht van drie 
namen gemaakt en deze voorgelegd aan de commissie straatnaamgeving. 
 
De commissie straatnaamgeving heeft deze voordracht besproken in haar vergaderingen 
van 2 september 2005 en 28 oktober 2005 en doet u dit voorstel. 

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

3 Argumenten 
De commissie volgt de voordracht van de jury en kiest unaniem voor de eerste naam op 
de voordracht, te weten 'sportpark Vossenpels'. Deze naam sluit aan bij de locatie van 
het sportpark. 

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 van de 
straatnaamborden. 

De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. J.H.J. Lamers mevr. F.H. te Raa 
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vrijwel parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten 
begrensd wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Dillestraat te 
geven. 

7. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van het aan de straatnaamgeving 
onttrokken gedeelte van de Fruitlaan en parallel daaraan lopend en die in het 
noordwesten en in het zuidwesten begrensd wordt door de onder 2 genoemde 
straat, de naam Kervelstraat te geven. 

8. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 7 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend, de naam Korianderstraat te geven. 

9. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 8 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten 
begrensd wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Sesamstraat te 
geven. 

10. Aan de eerste straat, gerekend vanaf de rotonde in de Groenestraat, die in het 
noorden begrensd wordt door het in noordoostelijke richting teruglopende 
gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuiden door de 
Groenestraat, de naam Saffraanstraat te geven. 

11. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 10 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Vanillestraat te geven 

12. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 11 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Marjoleinstraat te geven. 

13. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de Fruitlaan en parallel daaraan 
lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke 
richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het 
zuidoosten door de Groenestraat, de naam Nootmuskaatstraat te geven. 

14. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 13 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Oreganostraat te geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
Voorstel aanvaard met een stemverklaring van de fractie NijmegenNu tegen de 
naam Sesamstraat 
 
 
3. Straatnaamgeving sportpark Vossenpels 

231/2005 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 oktober 2005  
Overeenkomstig bijgaande tekening 166879, gedateerd 14-07-05: 
Aan het grijs gearceerde sportpark in de buurt Vossenpels in Lent de naam 
sportpark Vossenpels te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
Conform besloten 
 
 
 
 
 
 


