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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

8 juni 2011                / 67/2011 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

half juni 2011 

Onderwerp 

Straatnaamgeving Nijmegen Noord/Laauwik en Lentseveld 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

J. van der Meer 

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

24 mei 2011 

Samenvatting 

Raadsvoorstel voor naamgeving van nieuw aan te leggen straten ten behoeve van de ontsluiting 
van o.a. woningen, gelegen in de buurten Laauwik en Lentseveld in de wijk Lent en woonplaats 
Lent. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. Nieuwe naamgeving: 
a.   Ten behoeve van de aanleg van nieuw aan te leggen straten in het gebied, gelegen in de 
      buurt Laauwik (wijk Lent) en begrensd door de Pastoor van Laakstraat, Vrouwe Udasingel 
      en Groot-Brittanniëstraat in de woonplaats Lent de namen: 

Notenlaantje, Barbarastraat, Gilbert Bécaudstraat, Georges Brassensstraat, 
Frankrijkstraat, Serge Gainsbourgstraat, Yves Montandstraat, Edith Piafstraat, 
Maurice Chevalierstraat, Dalidastraat vast te stellen overeenkomstig bijgaande 
situatietekening met nummer 396742, versie 2 
 

b. Ten behoeve van de aanleg van nieuw aan te leggen straten in het gebied, gelegen in de 
buurt Lentseveld (wijk Lent) en begrensd door de Pastoor van Laakstraat, Vrouwe 
Udasingel en Visveldsestraat in de woonplaats Lent de namen: 
Andalusiëstraat, Córdobastraat, Extremadurastraat, Valenciastraat, Navarrastraat, 
Murciastraat, Aragónstraat, Cataloniëstraat, Cantabriëstraat, Toledostraat, 
Balearenstraat, Alicantestraat, Spanjestraat, Galiciëstraat, Asturiëstraat, 
Castiliëstraat, Ávilastraat, Salamancastraat, vast te stellen overeenkomstig bijgaande 
situatietekening met nummer 396742, versie 2 

 
2. Aan de naamgeving te onttrekken: 
a. het gedeelte van de Visveldsestraat in de woonplaats Lent vanaf de openbare ruimte ter 

hoogte van de Boterbloem in noordelijke richting (besluit B&W Elst van 6 juli 1982) 
b. het gedeelte van de straat Lentseveld in de woonplaats Lent ten noorden van de woning 

nummer 7, en ter hoogte waar deze straat zich kruist met de nieuw geplande 
Aragónstraat (besluit B&W Elst van 6 juli 1982 en 8 december 2009) 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Kraaij, 14024, e.kraaij@nijmegen.nl 
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c. het gedeelte van de Pastoor van Laakstraat in de woonplaats Lent ten noorden van de 
kruising met de nieuwe geplande Andalusiëstraat en Valenciastraat (raadsbesluit Elst van 
28 april 1966 en besluit B&W van 27 september 1978) 

 
3. Opnieuw bij de naamgeving te betrekken: 
a. het resterende gedeelte van de Visveldsestraat in de woonplaats Lent, als bedoeld 

onder beslispunt 2.a. overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 413861, versie 2 
b. het resterende gedeelte van de straat Lentseveld in de woonplaats Lent, als bedoeld 

onder beslispunt 2.b. overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 413881, versie 2 
c. het resterende gedeelte van de Pastoor van Laakstraat in de woonplaats Lent, als 

bedoeld onder beslispunt 2.c. overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 413901, 
versie 1 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Projectgebied Laauwik is door de gebiedsontwikkelaar weliswaar als stedenbouwkundige 
eenheid opgepakt, qua naamgeving is het formeel opgedeeld in de buurten Laauwik en 
Lentseveld. Het noordelijk gedeelte heet Laauwik, het gedeelte ten zuiden van de Vrouwe 
Udasingel, Lentseveld. 
In de buurten Laauwik en Lentseveld (wijk Lent) is met name woningbouw geprojecteerd.  
Ten behoeve van de ontsluiting van o.a. woningen worden/zijn nieuwe straten aangelegd. 
Dit voorstel geeft invulling aan het besluit van uw raad van 19 november 2008 waarin de 
(sub)thema’s ten behoeve van de straatnaamgeving voor de buurten in Nijmegen-Noord zijn 
vastgesteld: 
voor de buurten Broodkorf, Woenderskamp, Laauwik, Lentseveld, Vossenpels en 
Pelseland de volgende landenthema’s met bijbehorende subthema’s vast te stellen: 
a. Italië, met subthema Italiaanse kunstenaars; 
b. Frankrijk, met subthema Franse chansonniers en chansonnières; 
c. Duitsland, met subthema Duitse filosofen; 
d. België, met subthema stripfiguren uit Belgische strips; 
e. Spanje, met subthema Spaanse landstreken; 
f.  Denemarken, met subthema sprookjesfiguren. 
Overeenkomstig het voorstel van de Werkgroep Straatnaamgeving stellen wij uw raad voor 
om voor de te benoemen straten in de buurt Laauwik te putten uit het landenthema Frankrijk, 
met subthema Franse chansonniers en chansonnières  en voor de buurt Lentseveld uit het 
landenthema Spanje met subthema Spaanse landstreken. 
Met name in de buurt Laauwik is een aantal verkeersplanologische knippen gepland. 
Dit heeft voor de naamgeving van de straten Visveldsestraat, Lentseveld en Pastoor van 
Laakstraat gevolgen. Deze straten krijgen gedeeltelijk een nieuwe naam en moeten ook voor 
het overige deel worden herbenoemd en/of krijgen een ander huisnummer. 
De beoogde straatnamen zijn met de Wijkraad Lent en de wijkmanager afgestemd. 
De bewoners die aan straatgedeelten wonen die een nieuwe straatnaam en/of huisnummer 
krijgen zijn eveneens per brief geïnformeerd. Ze hebben de mogelijkheid gekregen om hierop 
te reageren. Er zijn geen overwegende bezwaren ingediend. 
Met de bewoners is afgesproken een overgangsperiode van 3 maanden aan te houden. 
Na uw besluit en ontvangst van de brief met de definitieve straatnaam en huisnummer heeft 
men 3 maanden de tijd adreswijzigingen door te geven. 
 
Op 15 december 1999 heeft uw raad de naam Vrouwe Udasingel, gelegen tussen de buurten 
Laauwik en Lentseveld, vastgesteld en ons college gemachtigd  de exacte contouren te zijner 
tijd nader te bepalen. De procedure hiervoor zijn wij aan het voorbereiden. 
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1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
De Raad is bevoegd de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken te benoemen op 
basis van: 
of de Verordening straatnaamgeving en huisnummering 1999 (die binnenkort wordt 
ingetrokken) 
of  de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011 (die binnenkort wordt 
vastgesteld) 

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 
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 de afdeling Stadsbeheer van de Directie Grondgebied.. 

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. 
De bewoners die aan straatgedeelten wonen die een nieuwe straatnaam en/of huisnummer 
krijgen een brief met daarin de definitieve nieuwe straatnaam, huisnummer en de datum van 
ingang. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 4 tekeningen 
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21.  Straatnaamgeving Nijmegen Noord / Laauwik en Lentseveld (67/2011) 

 
 
Raadsvoorstel d.d. 24 mei 2011 

1. Nieuwe naamgeving: 
a. Ten behoeve van de aanleg van nieuw aan te leggen straten in het 

gebied,  gelegen in de buurt Laauwik (wijk Lent) en begrensd door 
de Pastoor van Laakstraat, Vrouwe Udasingel en Groot-
Brittanniëstraat in de woonplaats Lent de namen: 

Notenlaantje, Barbarastraat, Gilbert Bécaudstraat, Georges Brassensstraat, 
Frankrijkstraat, Serge Gainsbourgstraat, Yves Montandstraat, Edith 
Piafstraat, Maurice Chevalierstraat, Dalidastraat vast te stellen 
overeenkomstig bijgaande situatietekening met nummer 396742, versie 2 
 

b. Ten behoeve van de aanleg van nieuw aan te leggen straten in het gebied, 
gelegen in de buurt Lentseveld (wijk Lent) en begrensd door de Pastoor van 
Laakstraat, Vrouwe Udasingel en Visveldsestraat in de woonplaats Lent de 
namen: 
Andalusiëstraat, Córdobastraat, Extremadurastraat, Valenciastraat, 
Navarrastraat, Murciastraat, Aragónstraat, Cataloniëstraat, Cantabriëstraat, 
Toledostraat, Balearenstraat, Alicantestraat, Spanjestraat, Galiciëstraat, 
Asturiëstraat, Castiliëstraat, Ávilastraat, Salamancastraat, vast te stellen 
overeenkomstig bijgaande situatietekening met nummer 396742, versie 2 

 
2. Aan de naamgeving te onttrekken: 
a. het gedeelte van de Visveldsestraat in de woonplaats Lent vanaf de 

openbare ruimte ter hoogte van de Boterbloem in noordelijke richting (besluit 
B&W Elst van 6 juli 1982) 

b. het gedeelte van de straat Lentseveld in de woonplaats Lent ten noorden 
van de woning nummer 7, en ter hoogte waar deze straat zich kruist met de 
nieuw geplande Aragónstraat (besluit B&W Elst van 6 juli 1982 en 8 
december 2009) 

c. het gedeelte van de Pastoor van Laakstraat in de woonplaats Lent ten 
noorden van de kruising met de nieuwe geplande Andalusiëstraat en 
Valenciastraat (raadsbesluit Elst van 28 april 1966 en besluit B&W van 27 
september 1978) 

 
3. Opnieuw bij de naamgeving te betrekken: 
a. het resterende gedeelte van de Visveldsestraat in de woonplaats Lent, als 

bedoeld onder beslispunt 2.a. overeenkomstig bijgaande tekening met 
nummer 413861, versie 2 

b. het resterende gedeelte van de straat Lentseveld in de woonplaats Lent, als 
bedoeld onder beslispunt 2.b. overeenkomstig bijgaande tekening met 
nummer 413881, versie 2 

c. het resterende gedeelte van de Pastoor van Laakstraat in de woonplaats 
Lent, als bedoeld onder beslispunt 2.c. overeenkomstig bijgaande tekening 
met nummer 413901, versie 1 

 
 
Raadsbesluit d.d. 8 juni 2011 
Conform besloten 
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