
 Gemeenteblad Nijmegen 
 

 

Jaartal / nummer     
2011 / 032 
 
Titel 
Straatnaamgeving: Wedren. 
 
Publicatiedatum  
2 maart 2011. 
 
Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 23 februari 2011,  
 (raadsvoorstel nummer 24/2011) betreffende naamgeving openbare ruimte 

Wedren. 
  
 Raadsvoorstel 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
  
 Bijbehorende tekening: 
 

- nummer 294681. 
 
 
 
   
  
  
 
 

Aantal bladzijden / verkoopprijs 
6 / € 0,30 



Voorstel aan de Raad 

 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Kraaij, 14024, e.kraaij@nijmegen.nl 
 

   raadsvrst.Wedren.doc 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

23 februari 2011        / 24/2011 
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Onderwerp 

Naamgeving openbare ruimte 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

1 februari 2011 

Samenvatting 

Gebleken is dat de openbare ruimte gelegen tussen de Bijleveldsingel en de Waldeck 
Pyrmontsingel nooit formeel is benoemd 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 294681, versie 1, aan de grijs gearceerde 
openbare ruimte te Nijmegen de naam Wedren te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Het huidige parkeerterrein Wedren is nooit formeel benoemd. Weliswaar is de Commissie 
Straatnaamgeving op 1 februari 2001 akkoord gegaan met de naamgeving Wedren maar 
daar is nooit een formeel voorstel uit voortgekomen. 
Deze omissie moet worden hersteld. 

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 & Cultuurhistorie en is een wettelijke 
taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
De naam Wedren heeft de volgende voorgeschiedenis. 
Op 3 december 1881 verkocht de gemeente Nijmegen aan L. A. Brouwer, 
projectontwikkelaar, een aantal percelen die waren gelegen op locaties die nu Oranjesingel, 
St. Annastraat, Groesbeekseweg en Wedren (hoewel nog niet formeel benoemd) heten. Dat 
gebeurde onder de voorwaarde dat hij zou zorgen voor de aanleg van een renbaan en het 
oprichten van een buitensociëteit met terrein van vermaak. Buitensociëteit De Vereeniging en 
de renbaan werden in 1882 geopend. De renbaan was aanvankelijk uitsluitend bedoeld voor 
paardenraces. Omdat de baan niet winstgevend bleek, werd zij in 1885 verbouwd tot 
wielerbaan. Van 13 tot 18 augustus 1885 werden op deze ‘Nieuw aangelegde 
Vélocipedebaan’ nationale en internationale wielerwedstrijden georganiseerd. 
In de volksmond wordt de naam Wedren al heel lang gebruikt. 

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). 
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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. 

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 
 

  
  
  
  



 
  pagina 22
Agendapunt  Omschrijving voorstel 

 

 

 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naamgeving Openbare Ruimte (24/2011) 
 
Raadsvoorstel d.d. 1 februari 2011 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 294681, versie 1, aan de grijs 
gearceerde openbare ruimte te Nijmegen de naam Wedren te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 23 februari 2011 
Conform besloten 
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