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Vooraf
Eind 2000 is het zover. Na jaren van bouwactiviteiten komt er een einde
aan het slopen en bouwen in de kern van de binnenstad. De omgeving
rondom de Mariënburgkapel zal dan bijna niet meer terug te kennen zijn.
Straten zijn opnieuw geplaveid, gebouwen zijn gesloopt of ontmanteld, er
zijn nieuwe bouwwerken bijgekomen, tussen Burchtstraat en het Arsenaal
loopt een fonkelnieuwe winkelstraat en rond de kapel is een nieuw plein
aangelegd.
Deze nieuwe winkelstraat en dat plein hebben nog geen naam. De
commissie, die zich in Nijmegen met de straatnaamgeving bezighoudt, is er
druk mee aan de gang geweest. Er zijn nogal wat suggesties de revue
gepasseerd, maar tot een unaniem voorstel voor namen van de straat en
plein is ze nog niet gekomen.
Alvorens tot een advies aan het gemeentebestuur te komen, heeft de
commissie de wens te kennen gegeven de mening van de Nijmeegse
burgers daarbij te betrekken.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een onderzoeksopdracht aan de
gemeentelijke onderzoeksafdeling. Deze afdeling heeft het onderzoek in
augustus / september 1999 uitgevoerd.
Het resultaat van dat onderzoek hebt u nu in handen.
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Hoofdstuk 1
2.1

Probleem en aanpak

Wat was het probleem?

In het centrum van de binnenstad, tussen stadhuis en Mariënburgkapel, wordt hard gewerkt aan
de nieuwe kern. Er komt een nieuwe winkelstraat bij: tussen Burchtstraat en Mariënburgkapel.
En rond deze Mariënburgkapel komt een – verhoogd – plein te liggen.
Namen voor deze “nieuwe” stukjes Nijmegen zijn er nog niet. Voor de nieuwe winkelstraat zijn
in de afgelopen maanden vanuit diverse hoeken tientallen namen geopperd: gevraagd of
ongevraagd, via de gewone post of digitaal. De meeste daarvan waren serieus bedoeld en
getuigden van enig gevoel voor historie, andere waren luchtiger en leken meer bij een bierviltje
bedacht te zijn. De verzamelde suggesties zijn soms onverwacht, zoals de “Van Yperenstraat” of
de “Pater Rubensweg”, soms meer voor de hand liggend: “Keizerstraat” of
“Burchtdwarsstraat”.
De commissie, die het gemeentebestuur adviseert over straatnaamgeving, heeft er de handen
meer dan vol aan gehad. Zij heeft zich vooralsnog niet kunnen vinden in een eenduidig advies:
niet voor de nieuwe winkelstraat, niet voor het plein rond de Mariënburgkapel.
Alvorens een definitief standpunt in te nemen, heeft zij het raadzaam gevonden om na te gaan
welke ideeën er bij de Nijmeegse bevolking leven over namen voor straat en plein.
Zij heeft daartoe de gemeentelijke onderzoeksafdeling verzocht op korte termijn een onderzoek
daarnaar voor te bereiden en uit te voeren.

1.2

Eén verzoek, twee vragen

De vraag, waarmee de commissie zich tot die afdeling heeft gewend, was duidelijk. In feite ging
het om twee deelvragen: één met betrekking tot de winkelstraat, één met betrekking tot het
plein.

De winkelstraat
De eerste deelvraag was die naar de voorkeur van de doorsnee-Nijmegenaar voor de naam van
de nieuwe winkelstraat.
Om het voor de respondent overzichtelijk te houden, was het gewenst om het aantal
alternatieven niet te groot te laten zijn. In overleg met de voorzitter en de secretaris van de
commissie zijn uit de diverse voorstellen en suggesties zeven mogelijkheden geselecteerd. Deze
zouden aan de Nijmegenaren voorgelegd moeten worden.
In het schema hieronder staan deze zeven in alfabetische volgorde opgesomd, steeds met een
korte toelichting op de achtergrond ervan.
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schema 1 keuzemogelijkheden naamgeving winkelstraat
Kapellekensbaan

In het Arsenaalgebouw komen t.z.t. culturele activiteiten die te maken hebben met
Vlaanderen. Deze worden opgezet door de stichting Vlaams Cultureel Kwartier. Via de
naam van de nieuwe winkelstraat wil deze stichting verwijzen naar de Vlaamse cultuur.
“De Kapellekensbaan” is de naam van een boek van een bekende Vlaamse schrijver:
Louis Paul Boon.

Lange Nieuwstraat

Deze naam is genoemd, omdat er in de omgeving ook al ‘n Korte Nieuwstraat ligt; de
winkelstraat, waar het bij de naamgeving om gaat, is inderdaad langer en nieuw.

Marikenstraat

Mariken (van Nieumeghen) is de hoofdpersoon uit een bekend middeleeuws toneelstuk
dat o.a. in Nijmegen speelt. Nijmegen heeft wel een standbeeld van Mariken, maar nog
geen straat die naar haar is genoemd.

Nieuwe
Stadsgracht

Vroeger lag in deze omgeving een straat met de naam “Oude Stadsgracht”. Overigens
lag die oude straat wel in een andere richting dan de nieuwe winkelstraat.

Raadhuisstraat

De nieuwe straat loopt langs het stadhuis ofwel het raadhuis. Je zou deze winkelstraat
daarom dus Raadhuisstraat kunnen noemen.

Van Egmondstraat

Van de 15e tot en met de 19e eeuw lag hier op deze plaats aan de Burchtstraat
“ ‘t Hof van Egmond”. Het was een kasteelachtig huis dat toentertijd bewoond werd door
de heren (later graven) van Egmond.

Zusterstraat

We hebben in Nijmegen al een “Broerstraat” (eveneens een winkelstraat) met een
naam die verwijst naar de vroegere aanwezigheid van een klooster met broeders
(Dominicanen). In de omgeving van de nieuwe winkelstraat lag vroeger een zusterklooster. Daarom zou deze nieuwe winkelstraat Zusterstraat kunnen heten.

Het plein
De tweede deelvraag had betrekking op het plein in de omgeving van de Mariënburgkapel. Dat
plein zal zich vanaf het Koningsplein tot aan het nieuwe poortgebouw uitstrekken, langs de
nieuwe winkelstraat. Bijzonder aan dit plein is, dat het twee niveaus zal kennen: het deel rond de
Mariënburgkapel zal zo’n twee meter hoger komen te liggen dan het aansluitende deel, het
gebied voor het Arsenaal.
Voor de commissie lag de naam voor het lagere deel al vast; dat zou gewoon Mariënburg
moeten blijven heten. Over een eventueel nieuwe naam voor het hoger gelegen deel is men het in
de straatnaamcommissie niet eens kunnen worden. De vraag, die daarom aan de Nijmeegse
burgers gesteld moest worden, was wat er volgens hen met de naam van dat hogere deel van
het plein zou moeten gebeuren.
Voor de naamgeving ervan waren er twee opties. In het schema op de volgende bladzijde staat
van beide opties in het kort de beschrijving plus bijbehorende toelichting.
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schema 2 keuzemogelijkheid naamgeving plein
mog. 1

Het hele gebied houdt de naam “Mariënburg”, dus zowel het hoger gelegen deel rondom
de Mariënburgkapel als het lager gelegen deel vóór het Arsenaal.
“Mariënburg” (Maria-berg) verwijst naar de vroegere geschiedenis van dit gebied: de
aanwezigheid van een Mariaklooster. Het is een oude naam, die al sinds de 15e eeuw in
Nijmegen voorkomt.
Vóór de verbouwing heette het gebied rondom de kapel overigens ook al “Mariënburg”.

mog. 2

Er komen twee namen: ‘t lagere deel bij het Arsenaal houdt de naam “Mariënburg”; ‘t
hogere deel rondom de Mariënburgkapel krijgt ‘n nieuwe naam: “Ien Dalesplein”.
Er is ‘n behoefte om een opvallende straat of plein in Nijmegen naar de vrouw te
noemen, die van 1987 tot 1989 burgemeester van Nijmegen was: mevrouw Ien Dales.
Zij heeft door haar persoon en werk in korte tijd grote bekendheid in Nijmegen gekregen.
Later is zij minister geworden; in 1994 is zij gestorven.
De naam “Ien Dalesplein” verwijst naar de nieuwste geschiedenis van de stad.

1.3

Aanpak

Om deze twee deelvragen te kunnen beantwoorden, is gekozen voor een vragenlijst, die aan de
respondenten is toegestuurd en die ruim een week later weer is opgehaald.
Om op stadsniveau betrouwbare uitspraken over een onderwerp als dit te kunnen doen, zijn de
meningen van zo’n 270 Nijmegenaren vereist. Daartoe is uit de Nijmeegse bevolking van 18-plus
een steekproef getrokken, voldoende groot om die respons te realiseren.
De gebruikte vragenlijst was kort – ze telde 11 vragen. In de lijst zijn aan de respondenten de
keuzemogelijkheden met toelichting (zoals verwoord in de schema’s 1 en 2) voorgelegd.
Daarnaast zijn zij in de gelegenheid gesteld om zélf een naamsvoorstel te verwoorden.
Teneinde de mensen duidelijk te maken om welke stukjes Nijmegen het in de vragenlijst ging, is
ze voorzien van een kaart en foto’s. Voor deze foto’s is gebruik gemaakt van de maquette in het
Open Huis.

1.4

Respons

Van de in totaal 600 uitgezette vragenlijsten zijn er 297 teruggekomen, een respons van bijna
50 %.
In de vragenlijst is onder andere gevraagd naar leeftijd en geslacht. Als we deze gegevens
vergelijken met de Nijmeegse bevolking van 18 jaar en ouder, dan zien we dat de “invullers” qua
leeftijd een goede afspiegeling van die Nijmeegse bevolking vormen. Kijken we naar “geslacht”,
dan blijken vrouwen de lijst relatief wat vaker te hebben ingevuld dan mannen.

verslag onderzoek straatnaamgeving, blz. 7

Hoofdstuk 2
2.1

De resultaten

Een naam voor de nieuwe winkelstraat

De meeste ondervraagden hebben weet van de aanleg van de nieuwe winkelstraat. Negen op de
tien zeggen er vóór de enquête al een beetje of goed van op de hoogte te zijn geweest.
figuur 1 wel of niet op de hoogte van de aanleg van de nieuwe winkelstraat
(in proc. van alle respondenten 1 )

Welke namen krijgen de voorkeur?
goed op de
hoogte

42

een beetje op de
hoogte

50

nog niet op de
hoogte

8

Aan de respondenten is gevraagd om van elke van de in totaal zeven suggesties te zeggen wat ze
ervan vonden.
In onderstaande tabel is te zien naar welke naam de voorkeur uitgaat: “Marikenstraat”. Deze
naam heeft de beste score. De alternatieven zijn gerangschikt van positief naar negatief, van
“(zeer) goed” tot “(zeer) slecht”.
tabel 1

oordeel keuzemogelijkheden naamgeving winkelstraat
(in proc. van alle resp.)

“marikenstraat“
“raadhuisstraat“
“lange nieuwstraat“
“van egmondstraat”
“nieuwe stadsgracht“
“zusterstraat“
“kapellekensbaan“

een zeer
goede
naam

een
goede
naam

vind ik:
niet
goed of
slecht

een
slechte
naam

een zeer
slechte
naam

28
15
14
8
11
8
7

33
28
21
23
17
14
7

20
29
34
38
32
29
24

13
18
22
19
27
26
33

6
10
10
12
14
23
27

totaal

100 %
100 %
101 %
100 %
101 %
100 %
98 %

Welke naam vindt men van deze zeven nu de beste? Aan alle respondenten is gevraagd, om één
van deze zeven namen als beste keuze op te schrijven. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de
volgorde uit tabel 2 voor het grootste deel weer terugkomt.
1

Vanwege afrondingsmarges komen de totaalpercentages niet altijd precies op 100 uit.
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Tabel 2 laat zien hoe vaak de voorgelegde namen als beste worden beschouwd.
tabel 2

welke naam vindt u de beste?
(in proc. van alle resp.)

de beste naam vind ik:
“marikenstraat“
“raadhuisstraat“
“lange nieuwstraat“
“nieuwe stadsgracht“
“van egmondstraat”
“zusterstraat“
“kapellekensbaan“
ik vind geen van de zeven de beste
totaal

37 %
15 %
14 %
10 %
8%
6%
6%
5%
101 %

Eigen voorstellen
De laatste vraag over de nieuwe winkelstraat was of men eventueel zelf ideeën had voor een
naam.
Zevenendertig procent van alle ondervraagden zei zélf inderdaad een suggestie voor de nieuwe
straatnaam te hebben – ook al hadden ze eerder een voorkeur voor een van de zeven
geselecteerde namen te kennen gegeven.
In totaal heeft deze vraag 75 alternatieven opgeleverd. Voor een groot deel zijn deze in te delen
in categorieën, al naar gelang van de achtergrond van de voorgestelde naam. In het volgende
schema zijn 55 van de voorgedragen namen ingedeeld in acht groepen. Deze groepen verwijzen
in het ene geval naar (al dan niet legendarische) “bekende” Nijmegenaren of naar het “nieuwzijn” van de straat, in het andere geval naar de naaste omgeving van de nieuwe straat of naar de
functie ervan.
De overige namen zijn ”eenlingen” en zijn in de bijlage opgenomen.
schema 3 suggesties gegroepeerd
rubriek

wie, wat

voorstel

personen

mariken (van nieumeghen)

mariken van nieumeghenstraat, marikenpromenade, marikenpassage, lange
marikenstraat
ien dalesstraat
keizer de grotestraat, keizer karelkanaal,
keizer karelringbaan, karel de grotestraat,
carolus magnusallee
moenenstraat, moenengracht
de winkelstraat, eurostraat, nieuwe winkelstraat, lange winkelnieuwstraat, ’t winkellaantje, trefpuntstraat

ien dales
karel de grote

functie

moenen
winkelen, ontmoeten
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hoe vaak
genoemd
8

6
5

3
10

schema 3 suggesties gegroepeerd, vervolg
omgeving, ligging

mariënburg

nieuwe mariënburgsestraat, mariënburgsestraat, kapelstraat, mariënburgpassage,
mariënburchtstraat, mariënstraat
arsenaal
arsenaalstraat, arsenaalgas
burchtstraat
burchtdwarsstraat, poliburchtpassage
poortgebouw
achter de poortstraat, poortstraat
overig
het oude politiebureau, oude stadsgracht,
zeigelstraat
vorm, uiterlijk
diepe boogstraat, cirkelstraat, gebogen
nieuwstraat, kromme nieuwstraat, mooie
straat, diamantstraat, kromme stadsgracht
nijmegen
kenmerken
blauwe steenstraat, het raadsel, numagastraat, noviomagusstraat, via novia,
noviomagumstraat, noviopromenade,
wammusstraat
evenementen, gebeurtenissen knotsenburgstraat, vierdaagsestraat,
bevrijdingsstraat
‘t nieuwe
nieuwe straat, nieuwe stadslaan, nieuwe
stadssteeg
overig, vaker dan 1 maal genoemd
millenniumstraat

9

5
2
2
3
7

10

4
3
3

Soms is een straatnaam in dezelfde schrijfwijze vaker dan één keer voorgesteld. Dat geldt voor
twaalf namen. In de volgende tabel staat dit dozijn vermeld.
tabel 3

eigen voorstellen

mijn voorstel is:
ien dalesstraat
mariënburgsestraat
mariken van nieumeghenstraat
arsenaalstraat
nieuwe winkelstraat
millenniumstraat
vierdaagsestraat
moenenstraat
via novia
‘t winkellaantje
marikenpromenade
noviomagiumstraat

6x
4x
4x
4x
4x
3x
2x
2x
2x
2x
2x
2x
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2.1

Een naam voor het plein

Bij het tweede deel van de vragenlijst stond het nieuw aan te leggen plein rond de Mariënburgkapel centraal. Dat plein houdt – in het voorstel van de commissie – zijn huidige naam
“Mariënburg” òf het krijgt voor een deel een nieuwe naam (“Ien Dalesplein”).
Vijfenzeventig procent zegt vóór de enquête minstens een beetje op de hoogte ervan te zijn
geweest dat het plein er komt (zie tabel 6).
figuur 2 wel of niet op de hoogte van de aanleg van het nieuwe plein
(in proc. van alle resp.)

goed op de
hoogte

25

een beetje op
de hoogte

50

nog niet op de
hoogte

25

Van de aanleg van de winkelstraat was ruim 90 % op de hoogte (vergelijk figuur 1). Uit de
gegeven antwoorden blijkt dat van beide bouwprojecten - vóór de enquête - slechts 7 % van alle
ondervraagden niet op de hoogte was.

“Mariënburg” of “Ien Dalesplein”?
Gevraagd naar wat men vindt van de namen die worden voorgesteld, zegt bijna 80 %
“Mariënburg” als naam voor het plein goed of zeer goed te vinden; 6 % vindt het een (zeer)
slechte naam. “Ien Dalesplein” is voor 38 % een (zeer) goede naam, voor 36 % een (zeer)
slechte.
tabel 4

oordeel keuzemogelijkheden naamgeving plein
(in proc. van alle resp.)

“mariënburg”
“ien dalesplein“

een zeer
goede
naam

een
goede
naam

vind ik:
niet
goed of
slecht

44
17

33
22

16
24

een een zeer
niets
slechte slechte ingevuld
naam
naam

4
19

2
18

1
1

totaal

99 %
101 %

Als de vraag gesteld wordt aan welk van de twee alternatieven de voorkeur wordt gegeven,
zeggen de meeste mensen dat het hele gebied – het hoge èn het lage plein samen – de naam
“Mariënburg” moet blijven houden.
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tabel 5

welke naam vindt u het beste voor het nieuwe plein?
(in proc. van alle resp.)

het beste vind ik:
“mariënburg” voor het gehele plein
“mariënburg” voor het lage en “ien dalesplein” voor het hoge
deel
ik vind geen van beide de beste naam
ik vind beide goed
niets ingevuld
totaal

60 %
29 %
10 %
1%
1%
101 %

Eigen voorstellen
Net als bij de nieuwe winkelstraat heeft ook hier iedereen de mogelijkheid gehad om zèlf een
naam te suggereren. Van die gelegenheid heeft 22 procent gebruik gemaakt; samen hebben ze
59 namen voorgesteld.
In de vraag en in de toelichting was duidelijk vermeld dat het ging om een nieuwe naam voor het
hogere deel van ‘t plein. Toch hebben veel mensen de gelegenheid aangegrepen om (ook) een
naam voor het lagere deel òf voor het totale plein aan te dragen.
In onderstaand schema zijn de belangrijkste van die voorstellen weergegeven. Ze zijn ingedeeld
in “thema’s”. In het schema is tevens te zien of de ingebrachte alternatieven betrekking hadden
op het hogere deel, op het lagere deel òf op het gehele plein.
De overige suggesties zijn in de bijlage opgenomen.
schema 4 naamsuggesties voor het plein

suggesties voor het
hogere deel

suggesties voor het
lagere deel

suggesties voor het
gehele plein

mariënburg, mariënburg22 x
plein, oud mariënburg, hoge
mariënburgplein, mariënburgkapel, hoog mariënburg, mariaberg, mariakapelplein
geen

mariënburg, mariënburgplein, laag mariënburg,
nieuw mariënburg, mariadal,
lage mariënburgplein

9 x mariënburg, mariënburgplein, ’t mariënburgplateau

5x

dalesplein, ien dalesplein

9 x ien dalesplein, burg. dalesplein, ina dalesboulevard
2 x plein 2000
millenniumplein
noviomagumplein

4x

thema
mariënburg

â

ien dales

â

overig

â

de immuniteit

2 x het raadsel
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3x
2x
2x

2.1

Tenslotte

Als laatste is aan de respondenten gevraagd wat men nou vindt van een dergelijke enquête over
straatnaamgeving. Veel mensen blijken daar positief over te zijn: ruim driekwart.
tabel 6

wat vindt u van een dergelijke enquête over straatnaamgeving?
(in proc. van alle resp.)

oordeel straatnaamenquête
ik vind het een goed idee
het is mij om het even
ik vind het overbodig
totaal

77 %
17 %
6%
100 %
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Hoofdstuk 3

Samenvatting en conclusie

Doel van het onderzoek was om te achterhalen welke voorkeuren er bij de Nijmegenaar leven
voor de namen van twee “nieuwe” stukjes Nijmegen: de nieuwe winkelstraat en het nieuwe, wat
hoger gelegen, plein rondom de Mariënburgkapel. Beide liggen in het hart van de binnenstad.
Opdrachtgeefster voor het onderzoek was de commissie, die het gemeentebestuur moet
adviseren over straatnaamgeving. In de commissie bestonden uiteenlopende ideeën over de
naamgeving van het plein en van de straat. Bij haar advisering aan het gemeentebestuur zou ze
graag de ideeën willen betrekken, die de Nijmeegse burgers hierover hebben.
Overigens vinden die Nijmeegse burgers het, naar eigen zeggen, best wel aardig om hun ideeën
kenbaar te maken: volgens drie op de vier is een dergelijke straatnaamenquête een goed idee.
Uit het onderzoek blijkt dat de mensen goed op de hoogte zijn van wat er in de binnenstad
“vernieuwd” wordt. Van de aanleg van de winkelstraat had, vóór het invullen van de vragenlijst,
92 % minimaal een beetje kennis; van de aanleg van het nieuwe plein 75 %.
Voor de naam van de winkelstraat hadden de respondenten de keuze uit zeven alternatieven, die
door de Nijmeegse straatnaamcommissie waren geselecteerd. Voor de nieuwe naam van het
plein had die commissie twee keuzemogelijkheden geformuleerd.
Over het nieuwe plein, rond de Mariënburgkapel, is het beeld duidelijk. De voorkeur gaat sterk
uit naar “Mariënburg”. Bijna 80 % vindt “Mariënburg” op zich een (zeer) goede naam. In
vergelijking met het alternatief zegt 60 % deze naam het beste te vinden, tweemaal zoveel als bij
de naam “Ien Dalesplein”.
Ook bij de alternatieven, die men zelf kon formuleren, komt “Mariënburg” herhaaldelijk in
diverse samenstellingen terug, de naam “Ien Dales” veel minder vaak.
Bij de naam van de nieuwe winkelstraat is er eveneens sprake van een duidelijke voorkeur.
“Marikenstraat” springt eruit: de naam kan rekenen op de steun van ruim 60 % van de
Nijmegenaren, “Raadhuisstraat” op die van ruim 40 %. “Lange Nieuwstraat”, “Van
Egmondstraat” en “Nieuwe Stadsgracht” zijn in de ogen van gemiddeld 30 % goede keuzes,
“Zusterstraat” en “Kapellekensbaan” voor 22 % of minder. Als men de diverse namen onderling
vergelijkt, vindt 37 % “Marikenstraat” de beste naam.
Bij wat men zelf als alternatief heeft opgeschreven, zien we - net als bij de naam voor het plein de eerste voorkeur “Mariken” in allerlei composities regelmatig terug.
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Bijlage
A

Suggesties voor de naam van de nieuwe winkelstraat

Achter de Poortstraat
Arsenaalgas
Arsenaalstraat
Bevrijdingsstraat
Blauwe Steenstraat
Blokbaan
Burchtdwarsstraat
Burg. d’Hondtstraat
Carolus Magnusallee
Cirkelstraat
Creatiebaan
Diamantstraat
Diepe Boogstraat
Draeckenvliegstraat
De Doorsteek
Elkerlyckstraat
Eurostraat
Gebogen Nieuwstraat
Gebroeders van der Veerstraat
Graven van Egmondstraat
Gyrosstraat
Harm Scheepbouwerstraat
Ien Dalesstraat
Kapelstraat
Karel de Grotestraat
Keizer de Grotestraat
Keizer Karelkanaal
Keizer Karelringbaan
Keizerstraat
Knapenkoorstraat
Knotsenburgstraat
Kromme Nieuwstraat
Kromme Stadsgracht
Lange Marikenstraat
Lange Winkelnieuwstraat
Loopbaanstraat
Mariënburchtstraat
Mariken van Nieumeghenstraat

2

Mariënburgpassage
Mariënburgsestraat
Mariënstraat
Marikenpassage
Marikenpromenade
Moenengracht
Moenenstraat
Millenniumstraat
Mooiestraat
Nieuwe Mariënburgsestraat
Nieuwe Stadslaan
Nieuwe Stadssteeg
Nieuwe Straat
Nieuwe Winkelstraat
Nijmeegse Hoofdstraat
Noviomagumstraat
Noviomagusstraat
Noviopromenade
Numagastraat
Het Oude Politiebureau
Oude Stadsgracht
Poliburchtpassage
Poortstraat
Porosstraat
Provandestraat
Het Raadsel
Theodoriklaan
De Toekomst
Trefpuntstraat
Via Novia
Verlengde Stokkumstraat
Vierdaagsestraat
Wammusstraat
Wim Kokstraat
’t Winkellaantje
De Winkelstraat
Zeigelbaan

Suggesties die na 9 september zijn binnengekomen, zijn niet meer verwerkt.
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B

Suggesties voor de naam van het plein

3

Voor het hogere deel

Voor het lagere deel

Voor het gehele plein

Arsenaalplein
Delftplein
Gelderlandplein
Harm Scheepbouwerplein
Hoge Mariënburgplein
Het Hooge Hof
Hoog Mariënburg
De Immuniteit
Mariaberg
Mariënburg
Mariënburgkapel
Mariënburgplein
Millenniumplein
Moenenplein
Oud Mariënburg
Oude Nimwegenplein
Plein 1999
Raadhuisplein
Rubensplein

Arsenaal
De Clovisronde
Dalesplein
Ien Dalesplein
Koninginneplein
Laag Mariënburg
Lage Mariënburgplein
Mariadal
Mariënburg
Mariënburgplein
Nieuw Mariënburg
Het Raadsel
Rubensplein
Zusterplein

Het Arsenaal
Arsenaalplein
Burg. Dalesplein
Burgkapelplein
Cirkelplein
’t Hof van Egmond
E.M. d’Hondtplein
Ien Dalesplein
Ina Dalesboulevard
Jan van Hoofplein
Kapelplaats
Kapelaanplein
Keizer Karelringbaan
Mariakapelplein
Mariënburg
’t Mariënburgplateau
Mariënburgplein
Millenniumplein
Moenenhof
Moenenplein
Noviomagumplein
Plein 2000
Plein van de Oudheid
Toon Fredericksplein
Trefpunt
Welvaartsplein

3

Zie voetnoot vorige bladzijde
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