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Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

9 november 2010 

Samenvatting 

Raadsvoorstel tot naamgeving van 4 nieuw aan te leggen straten ten behoeve van de ontsluiting 
van woningen (woonwagens), gelegen in de wijk Staddijk, tussen de Streekweg, Teersdijk, 
Staddijk en de A73. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig de straatnaamindeling aangegeven op bijgevoegde tekening met het nummer 
347581,versie 3, aan 4 nieuw aan te leggen straten, gelegen in de wijk Staddijk te Nijmegen, 
tussen de Streekweg, Teersdijk, Staddijk en de A73, de volgende namen te geven.  
a. Tolwachterstraat 
b. Tolgrensstraat 
c. Tolhekstraat 
d. Tolgeldstraat 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In verband met de herstructurering en gedeeltelijke invulling (in zuidelijke richting) van het 
woonwagencentrum aan Teersdijk (wijk Staddijk) zijn 4 nieuwe straten en namen vereist om 
deze woningen te ontsluiten. De herstructurering/verplaatsing is aan de orde, aangezien de 
huidige indeling van het woonwagencentrum niet meer voldoet aan de huidige eisen van 
woonkwaliteit en brandveiligheid. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Conform de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999)” 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 
Op 14 juli 2010 is uw Raad akkoord gegaan met het “Bestemmingsplan Dukenburg -1 
Teersdijk”en de planexploitatie Realisatie fase 1 herstructurering Woonwagencentrum 
Teersdijk. 
De bouwvergunning voor het realiseren van 20 woningen is inmiddels verleend. Mede met 
het oog hierop dient de naamgeving van de nieuw aan te leggen straten ook te worden 
vastgesteld. 
Conform het Masterplan “Een nieuw hart voor Dukenburg” (RB 266/2006) is uitdrukkelijk niet 
gekozen voor wijknamen met bij behorende straatnummers zoals veelal het geval is in het 
huidige stadsdeel Dukenburg. Dit verhoogt de herkenbaarheid. 
De Werkgroep Straatnaamgeving heeft gekozen voor benamingen die aansluiten bij het 
Tolhuis, de tolwachterwoning, welke naam ook de reden was om de hele naastgelegen wijk 
Tolhuis te noemen. De keuze is gevallen op de volgende 4 namen: 
- Tolwachterstraat 
- Tolgrensstraat 
- Tolhekstraat 
- Tolgeldstraat 
 
De naam Teersdijk is een al lang bestaande naam van de oude weg die vanuit Nijmegen naar 
Wijchen liep. Deze weg is in de loop der tijd onderbroken door de bouw van de wijk Tolhuis 
en de aanleg van de A73. In de tijd dat de woonwagens op het woonwagencentrum een 
straat en huisnummer moesten hebben heeft men de wegen van het centrum ook Teersdijk 
genoemd. 
De naam Teersdijk roept van oudsher associaties op met het woonwagencentrum.                
De gemeente en de bewoners willen daarvan af. Met hen is dan ook in het verleden 
afgesproken, dat in geval van herstructurering de mogelijkheid van andere straatnamen zal 
worden bekeken, welke niet direct geassocieerd wordt met het woonwagencentrum.            
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De (wijziging van de) naamgeving van de meest noordelijk gelegen straatgedeelten komen 
later aan de orde (en zal tijdig ter besluitvorming worden aangeboden) nadat mede in het 
kader van de huisnummering de bewoners aan de Teersdijk zijn geïnformeerd en de planning 
van de verplaatsing van het overige gedeelte van de woonwagens bekend is.                       
De naam van de oude weg, gelegen in Tolhuis, naar Wijchen blijft overigens gewoon 
Teersdijk. 

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot de uitvoering van deze naamgeving vallen binnen het eigen 
productenbudget van het Projectbureau DGG. 

7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd in weekblad “De Brug” en vermeld op de website 
www2.nijmegen.nl (overzicht besluiten straatnaamgeving). Daarnaast is er een grote lijst van 
“afnemers” inzake straatnaamgeving, zoals de hulpdiensten, TNT Post, de Nuon en de 
kaartbeheerders van diverse (stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke instanties 
eveneens worden geïnformeerd over de besluitvorming. 
Tevens zullen de hoofdhuurders van de standplaatsen bij brief worden geïnformeerd over de 
nieuwe straatnamen. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van 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 Gemeentesecretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg 
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 Straatnaamgeving herstructurering Teersdijk (156/2010) 
 
Raadsvoorstel d.d. 9 november 2010 
Overeenkomstig de straatnaamindeling aangegeven op bijgevoegde tekening met 
het nummer 347581,versie 3, aan 4 nieuw aan te leggen straten, gelegen in de wijk 
Staddijk te Nijmegen, tussen de Streekweg, Teersdijk, Staddijk en de A73, de 
volgende namen te geven. 
a. Tolwachterstraat 
b. Tolgrensstraat 
c. Tolhekstraat 
d. Tolgeldstraat 
 
 
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010 
Conform besloten 
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