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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

1 december 2010    /   159/2010 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

17 december 2010 

Onderwerp 

Straatnaamgeving openbare ruimte 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

9 november 2010 

Samenvatting 

In verband met het ontbreken van een naamaanduiding voor een weggedeelte richting 
Grootstalselaan dient hieraan een naam te worden gegeven 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 382121, versie 1, aan het grijs gearceerde 
gedeelte weg te Nijmegen de naam St. Jacobsweg te geven. 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Kraaij, 14024, e.kraaij@nijmegen.nl 
 

   raadsvrst.St.Jacobsweg 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In het verlengde gedeelte van de Sint Jacobsweg te Malden/gemeente Heumen ligt vanaf de 
gemeentegrens met Nijmegen een weggedeelte op Nijmeegs grondgebied richting 
Grootstalselaan, dat nog geen naamaanduiding heeft. 
Aan dit weggedeelte wordt een “landgoed paviljoen” gebouwd waaraan tevens een 
huisnummer moet worden toegekend. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Conform de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999)” is de Raad bevoegd 
de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken 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 Werkgroep Straatnaamgeving stelt voor de naamgeving voor dit gedeelte weg te laten 
aansluiten bij de naam Sint Jacobsweg te Malden/Heumen. Aangezien de schrijfwijze “St.” 
gebruikelijk is in Nijmegen adviseert de werkgroep aan dit gedeelte weg de naam         St. 
Jacobsweg te geven. 

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 betreffende bureau van de Afdeling Bouwen en Wonen (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. 
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Vervolgvel 

2 

 

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 
 

    
    

 
   raadsvrst.St.Jacobsweg 
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 Straatnaamgeving Openbare ruimte (St. Jacobsweg) (159/2010) 
 
Raadsvoorstel d.d. 9 november 2010 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 382121, versie 1, aan het grijs 
gearceerde gedeelte weg te Nijmegen de naam St. Jacobsweg te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010 
Conform besloten  
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