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- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 24 februari 2010,  
 (raadsvoorstel nummer 34/2010).  
  
 Raadsvoorstel 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst 
 
 Bijbehorende tekeningen: 
 
 - nummer 341321; 
 
 - nummer 342801.  
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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

24 februari 2010       /  34/2010 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

(Straat)naamgeving: parken (voormalig terrein VV Westerpark en terrein voormalig 
kassencomplex van Van de Water) 
 
Programma / Programmanummer 
Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

2 februari 2010 

Samenvatting 

Raadsvoorstel tot naamgeving van een park, gelegen in de wijk Biezen, omsloten door de Biezen, 
Mercuriusstraat, Weurtseweg en Rivierstraat en tevens tot naamgeving van een nieuw aan te 
leggen park, gelegen in de wijk Hees, omsloten door de Bredestraat, Wolfskuilseweg, 
Schependomlaan en Oscar Carréstraat. Dit voorstel is besproken in de vergadering van de 
werkgroep straatnaamgeving op 21 oktober jl. 
 
 
Voorstel om te besluiten 
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 341321, gedateerd 26-08-2009: 
• Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Biezen, omsloten door de Biezen, 
Mercuriusstraat, Weurtseweg en de Rivierstraat, de naam Westerpark te geven. 
 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 342801, gedateerd 11-09-2009: 
• Aan het grijs gearceerde nieuw aan te leggen park, gelegen in de wijk Hees, dat omsloten wordt 
door de Bredestraat, Wolfskuilseweg, Schependomlaan en Oscar Carréstraat, de naam 
Parkje Lugtigheid te geven. 
 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
 
De woonwijken in Nijmegen-West worden omgeven door een rijk scala aan groen zoals restanten 
van oude landgoederen, kloostertuinen, sportvelden, volkstuinen en groenstroken. Het groen in 
de wijk is echter erg versnipperd. Onder de noemer Park West worden, verspreid door het 
gebied, verschillende (groen)gebieden (her)ingericht en meer met elkaar verbonden. Het project 
Park West is onderverdeeld in verschillende deelgebieden. Dit voorstel betreft alleen de 
naamgeving van deze deelgebieden. 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Ellen Klomp, 3474, e.klomp@nijmegen.nl 
 

   raadsvoorstel.parken 
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1 

 
1.1 Wettelijk- of beleidskader 
De bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen is geregeld in 
de Grondwet in artikel 124, eerste lid, en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste lid en 
147. Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de 
Raad bevoegd de openbare ruimte te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
(Straat)naamgeving valt onder het programma Ruimte en Bouwen en is een wettelijke taak. 

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

3 Argumenten 
 a) voormalig sportterrein Noviomagum, speeltuin en overstortvijver:   

De wijkraad kwam met het voorstel “Westerpark”. Dit gelet op de ligging aan de westelijke 
zijde van de woonplaats Nijmegen. Wij nemen dit voorstel over. 

b) Terrein voormalig kassencomplex van Van de Water: 
 
De naam “Parkje Lugtigheid” is voorgesteld op initiatief van de desbetreffende wijkraad en 
refereert aan de familie van der Lugt die er al sinds 1914 hun kwekerij hield. Het 
kassencomplex is een restant uit de oude landschappelijke situatie rondom het tuindersdorp 
Hees. Deze functie is in de loop der jaren vervallen. Op dit moment is het terrein nog in 
gebruik door een hovenier, totdat de herinrichting tot park plaats vindt. 

4 Klimaat 
n.v.t. 

5 Risico’s 
n.v.t 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving 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”. Beide namen zijn voorgelegd  
aan de desbetreffende wijkraad. 

8 Uitvoering en evaluatie 
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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 waarnemend Secretaris, 
 
 
mr. Th.C. de Graaf    R. van Wuijtswinkel 

 

Bijlage(n): tekeningen (2)  
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30.  Straatnaamgeving: Parken (voormalig terrein VV Westerpark en terrein  

voormalig kassencomplex van Van de Water) (34/2010) 
 
Raadsvoorstel d.d. 2 februari 2010 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 341321, gedateerd 26-
08-2009: 
• Aan het grijs gearceerde park, gelegen in de wijk Biezen, omsloten    

        door de Biezen, Mercuriusstraat, Weurtseweg en de Rivierstraat, de  
        naam Westerpark te geven. 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 342801, gedateerd 11-

09-2009: 
• Aan het grijs gearceerde nieuw aan te leggen park, gelegen in de    

        wijk Hees, dat omsloten wordt door de Bredestraat, Wolfskuilseweg,  
        Schependomlaan en Oscar Carréstraat, de naam Parkje Lugtigheid  
        te geven. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 24 februari 2010 
Conform besloten 
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