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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
10 september 2008/ 135/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Locatie Ploegstraat (aangepast voorstel) 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
19 augustus 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van twee nieuwe straten, gelegen in de wijk 
Nije Veld, tussen Goffertweg, Ploegstraat, Spadestraat en Wezenlaan. 
 
In dit voorstel is verwerkt het advies van de Commissie straatnaamgeving, zoals dat is 
besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 27 juni 
2008. Het advies is bijgevoegd.  
 
Advies Commissie straatnaamgeving: 
Te besluiten conform het collegevoorstel, waarin is overgenomen het aanvankelijk afwijkend 
advies van de commissie. 
 

Voorstel om te besluiten 
 

1. Aan twee nieuw aan te leggen straten, aangegeven op bijgevoegde 
schetstekening, en gelegen in de wijk Nije Veld, tussen Goffertweg, Ploegstraat, 
Spadestraat en Wezenlaan, de volgende namen te geven: 

 
a. aan de straat die uitkomt op de Ploegstraat de naam Dorsvlegelstraat te 

geven; 
b. aan het pad dat de verbinding vormt tussen de onder 1a. genoemde straat en 

de Goffertweg en waarschijnlijk aan de oostzijde ontsloten zal worden op de 
Wezenlaan, de naam Alphons Sieberspad te geven. 

 
2. De exacte begrenzing van de onder 1a. en 1b. genoemde straten te zijner tijd 

door het college nader te laten bepalen. 
 

jongw0
Nieuwe stempel
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Het plangebied Ploegstraat, nabij het Goffertpark, wordt omgevormd tot een groene 
woonomgeving met een op zichzelf staande identiteit. Het stedenbouwkundige plan 
voorziet in een openbare ruimte met daar omheen parkvilla’s. Dankzij het open front aan 
de kant van het Goffertpark, kan de locatie worden beschouwd als een groene loper naar 
het park. Het binnenterrein, waaromheen 81 appartementen en 38 grondgebonden 
woningen worden gebouwd, wordt een autovrije openbare stadstuin.  
 
Ten behoeve van de ontsluiting van de woningen worden een straat en een pad 
aangelegd. Waarschijnlijk zal het nu geprojecteerde pad op het binnenterrein nog 
uitgebreid worden met een zijpad ten behoeve van de bereikbaarheid door de 
hulpdiensten.  
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 27 
juni 2008. 
 
In die vergadering is mondeling ingesproken op het voorstel en lag een schriftelijke 
inspraakreactie voor van een van de nabestaanden van de te vernoemen Alphons 
Siebers. Deze inspraak is voor de Commissie straatnaamgeving aanleiding geweest voor 
het advies aan de raad dat ten grondslag ligt aan het voorliggende voorstel. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving behoort 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 Dorsvlegelstraat sluit aan bij de straatnamen in de buurt die genoemd zijn naar 
landbouwwerktuigen. 
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Voor het pad op het middenterrein is gezocht naar een naam die verband houdt met het 
nabijgelegen Goffertpark, waarmee het binnenterrein in open verbinding staat.  
Het park was een essentieel element in het uitbreidingsplan dat Alphons Siebers van 
1930 tot 1934 in opdracht van de gemeente Nijmegen ontwierp. Alphons Siebers (1893-
1978) geldt als een belangrijk stedenbouwkundig ingenieur. In de redengevende 
omschrijving van het Goffertpark als monument wordt het feit, dat het complex 
onderdeel is van het oeuvre van Siebers, als belangrijk argument tot bescherming 
genoemd.  
Hoewel plantagemeester J.H. Schmidt en technisch ambtenaar D. Monshouwer van de 
Dienst Gemeentewerken de definitieve ontwerpschets van het Goffertpark hebben 
gemaakt, is Siebers bij ontwerp en uitwerking nadrukkelijk betrokken geweest.  
Om die reden en omdat het hier gaat om een pad naar het Goffertpark toe, niet om een 
pad in het park zelf, is gekozen voor Alphons Siebers als de voorbereider van en het 
brede brein achter het fenomeen Goffertpark. 

4 Klimaattoets 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving (publicatie en bebording) vallen binnen 
het budget van de desbetreffende afdelingen. 

7 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen het 
project, volgens de kwaliteitseisen die de afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 

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

 
  
Bijlage(n): Schetstekening 
 Advies Commissie straatnaamgeving 
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16. 
 
 

 Straatnaamgeving Locatie Ploegstraat (aangepast voorstel) (135/2008) 
 
Raadsvoorstel d.d. 19 augustus 2008 

1. Aan twee nieuw aan te leggen straten, aangegeven op bijgevoegde 
schetstekening, en gelegen in de wijk Nije Veld, tussen Goffertweg, Ploegstraat, 
Spadestraat en Wezenlaan, de volgende namen te geven: 
a. aan de straat die uitkomt op de Ploegstraat de naam Dorsvlegelstraat te 
geven; 
b. aan het pad dat de verbinding vormt tussen de onder 1a. genoemde straat en 
de Goffertweg en waarschijnlijk aan de oostzijde ontsloten zal worden op de 
Wezenlaan, de naam Alphons Sieberspad te geven. 

2. De exacte begrenzing van de onder 1a. en 1b. genoemde straten te zijner tijd 
door het college nader te laten bepalen. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 10 september 2008  

Conform vastgesteld 
 

 



Collegevoorstel 
Openbaar  
 

Onderwerp 
Straatnaamgeving: begrenzing Alphons Sieberspad en 
Dorsvlegelstraat 
 

Programma / Programmanummer 
Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Samenvatting 
Collegevoorstel ter vaststelling van de exacte begrenzing van twee 
straten, genaamd Dorsvlegelstraat en Alphons Sieberspad, gelegen in 
de wijk Nije Veld, tussen de Goffertweg, Ploegstraat, Spadestraat en 
Wezenlaan, zoals bepaald bij raadsbesluit van 10 september 2008 (RV 
135/2008). 

Ter besluitvorming door het college 
 

1. Overeenkomstig beslispunt 2 van het raadsbesluit d.d. 10 
september 2008 (RV 135/2008) de exacte begrenzing van 2 
straten, genaamd Dorsvlegelstraat en Alphons Sieberspad, 
gelegen in de wijk Nije Veld, tussen de Goffertweg, 
Ploegstraat, Spadestraat en Wezenlaan conform bijgevoegde 
tekening onder nr. 351441 vast te stellen. 

 

 Alleen ter besluitvorming door het College 

Besluit B&W d.d. 15 december 2009 nummer: 4.10 
X Conform advies 
 Aanhouden 
 Anders, nl. 

 

BW-nummer 
 

 
 

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. 

G340, Ellen Klomp, 3474 

Datum ambtelijk voorstel 

15 november 2009 
Registratienummer 

09.0029865 

  Paraaf 

akkoord 

 Datum 

  
   

Leidinggevende 

K. Donné, G340 
 

   

Programmamanager 

P. Oomens 
 

   

Programmadirecteur 

B. Drummen 
 

   

  
   

  Paraaf 

akkoord 

 Datum 

Bestuursagenda 

 

   

Gemeentesecretaris 

(loco) 

    

Portefeuillehouder 
    

 

   Voorstel aan het College van B 
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