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Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
26 januari 2010 

Samenvatting 
Raadsvoorstel tot naamgeving van een nieuw aan te leggen hof ten behoeve van de ontsluiting 
van woningen, gelegen in de wijk Biezen, gelegen tussen de Sperwerstraat, Voorstadslaan, 
Boomvalkstraat, Scholeksterstraat en de Torenuilstraat. Dit voorstel is besproken in de ambtelijke 
werkgroep straatnaamgeving van 21 oktober jl. 
 
Voorstel om te besluiten 
 
1. Overeenkomstig bijgevoegde tekening met het nummer 354742 gedateerd 16 december 2009: 
voor het grijs gearceerde, nieuw aan te leggen hof, gelegen in de wijk Biezen, tussen de 
Sperwerstraat, Voorstadslaan, Boomvalkstraat, Scholeksterstraat en de Torenuilstraat, de naam 
Graspieper vast te stellen.  
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
 
Het voormalig Hartmannterrein aan de Sperwerstraat zal worden herontwikkeld tot een gemengd 
woongebied met studentenwoningen, appartementen, grondgebonden woningen en een 
woonzorggebouw voor dementerende ouderen. Ten behoeve van de ontsluiting van deze 
woningen is één nieuwe naam vereist. 
 

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 
Straatnaamgeving 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 
De graspieper (Anthus pratensis) is een zangvogel uit de familie piepers en kwikstaarten 
(Motacillidae). De graspieper is een betrekkelijk onopvallende, slanke vogelsoort, bruin van 
kleur en met een lange staart. Vrijwel elk open gebied met een korte vegetatie (zoals akkers, 
weilanden) wordt bewoond door graspiepers.  
Graspieper sluit qua naam aan bij de overige straatnamen in de deze buurt, die voor het 
overgrote deel de naam van vogels dragen.  

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”. Naam is voorgelegd aan de 
buurtbouwgroep. 



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. 
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25.  Straatnaamgeving Sperwerstraat (voormalig Hartmannterrein) (25/2010) 

 
Raadsvoorstel d.d. 26 januari 2010 

Overeenkomstig bijgevoegde tekening met het nummer 354742 gedateerd 16 
december 2009: voor het grijs gearceerde, nieuw aan te leggen hof, gelegen in de 
wijk Biezen, tussen de Sperwerstraat, Voorstadslaan, Boomvalkstraat, 
Scholeksterstraat en de Torenuilstraat, de naam Graspieper vast te stellen.  
 
 
Amendement: Ook een Graspieper verdient een achtervoegsel 
1e indiener N. Vergunst (GroenLinks) 
 
De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 24 februari 
2010,  
overwegende dat 

 volgens het raadsvoorstel de straatnaamgeving van toepassing is op een 
nieuw aan te leggen hof; 

 de voorgestelde naam Graspieper geen achtervoegsel heeft; 
 het ontbreken van een achtervoegsel tot verwarring kan leiden; 
 door het toevoegen van hof duidelijk gemaakt wordt dat het om een straat of 

weg gaat waaraan huizen gelegen liggen; 
 alle straten in de omgeving een achtervoegsel hebben, zoals straat, plaats, 

pad, laan of plein; 
 gezien de formulering in het raadsvoorstel het achtervoegsel hof het meest 

voor de handliggend is;  
 door het achtervoegsel hof toe te voegen aan de voorgestelde naam 

Graspieper de naam Graspieperhof gebruikt kan worden 
 
besluit: 
overeenkomstig bijgevoegde tekening met het nummer 354742 gedateerd 4 februari 
2010: voor het grijs gearceerde, nieuw aan te leggen hof, gelegen in de wijk Biezen, 
tussen de Sperwerstraat, Voorstadslaan, Boomvalkstraat, Scholeksterstraat en de 
Torenuilstraat, de naam Graspieperhof vast te stellen. 
 
Amendement unaniem aanvaard 
 
Raadsbesluit d.d. 24 februari 2010 
Voorstel aanvaard met inachtneming van het aanvaarde amendement 
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