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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

1 december 2010      / 160/2010 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

17 december 2010 

Onderwerp 

Straatnaamgeving Rijnstraat 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Bouwen / 9210 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

9 november 2010 

Samenvatting 

Voorstel tot intrekking van de straatnaam van een gedeelte van de Rijnstraat, tot het formaliseren 
van de naam Rijnstraat als geheel alsmede tot het herbenoemen van het gedeelte van de 
Rijnstraat gelegen tussen de Eemstraat en de Kanaalstraat tot Oude Rijnstraat. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 337821 A, de naam Rijnstraat te 
Nijmegen aan de straatnaamgeving te ontrekken onder intrekking van de raadsbesluiten 
d.d. 25 mei 1921, 9 juli 1924, 6 februari 1940 en 14 oktober 2009 voor zover het de 
straatnaam Rijnstraat te Nijmegen betreft 

2. voor de grijs gearceerde straat die loopt vanaf de Niersstraat tot aan de Waterstraat de 
naam Rijnstraat te Nijmegen opnieuw vast te stellen, overeenkomstig de tekening met 
nummer 337821 B 

3. aan de grijs gearceerde straat die loopt tussen de Eemstraat en de Kanaalstraat de naam 
Oude Rijnstraat te Nijmegen te geven, overeenkomstig de tekening met nummer 
366781, versie 1 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In verband met de herstructurering van het Waterkwartier wordt een gedeelte van de 
woningen aan de Kanaalstraat, Rijnstraat, (voormalige) Lekstraat, Biezenstraat en 
Waterstraat gesloopt en vervangen door nieuwbouw; het gedeelte van de Rijnstraat dat 
uitkomt op de Kanaalstraat is vervallen; bij Raadsbesluit van 21 oktober 2009/nummer 106 is 
de Lekstraat aan de naamgeving onttrokken en betrokken in de naamgeving van de 
Rijnstraat; 
het meest noordelijk gedeelte van de Rijnstraat, gelegen boven de Kanaalstraat, heeft nu 
geen logische verbinding meer heeft met de oorspronkelijke Rijnstraat; om die reden wordt op 
voordracht van de ambtelijke Werkgroep Straatnaamgeving voorgesteld dit gedeelte van de 
Rijnstraat de naam Oude Rijnstraat te geven; 
de enige bewoner in dit stuk Rijnstraat is geïnformeerd maar heeft geen reactie ingediend; 
de naamgeving van de Rijnstraat als geheel dient als gevolg van het bovenstaande nu nog te 
worden geformaliseerd;  

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 
Zie inleiding. 

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. 
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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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26. 

 
 

 Straatnaamgeving Rijnstraat (160/2010) 
 
Raadsvoorstel d.d. 9 november 2010 
1. overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 337821 A, de naam Rijnstraat 

te Nijmegen aan de straatnaamgeving te ontrekken onder intrekking van de 
raadsbesluiten d.d. 25 mei 1921, 9 juli 1924, 6 februari 1940 en 14 oktober 2009 
voor zover het de straatnaam Rijnstraat te Nijmegen betreft 

2. voor de grijs gearceerde straat die loopt vanaf de Niersstraat tot aan de 
Waterstraat de naam Rijnstraat te Nijmegen opnieuw vast te stellen, 
overeenkomstig de tekening met nummer 337821 B 

3. aan de grijs gearceerde straat die loopt tussen de Eemstraat en de Kanaalstraat 
de naam Oude Rijnstraat te Nijmegen te geven, overeenkomstig de tekening 
met nummer 366781, versie 1 

 
 
Raadsbesluit d.d. 1 december 2010 
Conform besloten  
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