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Naamgeving: Margaretha van Mechelenweg en Eisenhowertunnel 
 
Publicatiedatum  
20 september 2012. 
 
Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit betreffende (straat)naamgeving van 5 september 2012,  
 (raadsvoorstel nummer 80/2012).  
 
 Het besluit betreft de volgende namen: 
  
 Margaretha van Mechelenweg; 
 
 Eisenhowertunnel. 
 
 
 Raadsvoorstel 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
  
 Bijbehorende tekeningen: 
 

- nummer 433419, versie 2; 
 
- nummer 436802, versie 1. 
 

 
  
 
 
 
   
  
  
 
 

Aantal bladzijden / verkoopprijs 
7 / € 0,35 



Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

20 juni 2012               /  80/2012  

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

 

Onderwerp 

Naamgeving Margaretha van Mechelenweg en Eisenhowertunnel 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

J. van der Meer 

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

29 mei 2012 

Samenvatting 

Raadsvoorstel tot het toekennen van namen aan de volgende delen van de openbare ruimte: 
Margaretha van Mechelenweg en Eisenhowertunnel 
 
Voorstel om te besluiten 

1 
a. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 433419, versie 2, aan de grijs 

gearceerde weg, zowel gelegen in de woonplaatsen Lent en Nijmegen, de naam 
Margaretha van Mechelenweg te geven. 

b. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen: 
Geliefde van prins Maurits ca. 1581-1662 

2  
a. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 436802, versie 1, aan de grijs 

gearceerde weg gelegen in de woonplaats Lent, de naam Eisenhowertunnel te geven. 
b. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen: 
 Dwight David Eisenhower 1890-1969 
 Amerikaans generaal en president 

 
 

 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Eric Kraaij, 3418, e.kraaij@nijmegen.nl 
 

   Raadsvoorstel.doc 
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Voorstel aan de Raad 

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Naamgeving Margaretha van Mechelenweg: 
De “westelijke parallelroute” (vooralsnog is dit de werknaam in afwachting van de formele 
naamvaststelling) is een nieuwe verbinding in de verkeersstructuur van stadsdeel     
Nijmegen Noord, parallel aan de Prins Mauritssingel. 
Deze verbinding is gelegen tussen de ovatonde aan de Prins Mauritssingel en de in aanleg 
zijnde Graaf Alardsingel. Deze verbinding is een ondersteunende route bedoeld om de 
verkeersdruk op de hoofdwegen (onder andere van de Prins Mauritssingel) te verminderen. 
De “westelijke parallelroute” zal eerst gebruikt worden als bouwweg voor de aanleg van het 
natuur- en recreatiegebied Landschapszone (werknaam). Zodra de nieuwe stadsbrug        
“De Oversteek” open gaat, wordt de “westelijke parallelroute” een openbare weg.                
Tot die tijd is de weg uitsluitend toegankelijk voor bouwverkeer. 
Aan deze verbinding dient formeel een straatnaam te worden gegeven.  
Margaretha van Mechelen was van circa 1600 tot 1610 de geliefde van Maurits van Oranje. 
Deze naam sluit goed aan op de evenwijdig gelegen Prins Mauritssingel. 
 
Naamgeving Eisenhowertunnel: 
Deze fiets- en voetgangerstunnel aan de Vrouwe Udasingel in de woonplaats Lent is op      
15 december 2010 officieel geopend door de wethouders Henk Beerten en Jan van der Meer. 
Voor de naam Eisenhowertunnel is gekozen, omdat deze tunnel de dijk doorsnijdt die in de 
jaren vijftig bekend stond als de Eisenhowerdijk. Dit was een bijnaam voor de spoordijk die 
onderdeel was van de IJssellinie, een verdedigingsstelsel tussen Nijmegen en Kampen. 
Hiermee kon in de “koude oorlog” een groot gebied onder water worden gezet om een 
eventuele opmars van de Russen te stoppen. 
De Eisenhowertunnel maakt onderdeel uit van het RijnWaalpad (niet vastgestelde naam), de 
nieuwe snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” is de Raad bevoegd 
de openbare ruimte 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 
      Zie onder Inleiding 

4 Klimaat 
De klimaatparagraaf is niet op dit voorstel van toepassing. 

   Raadsvoorstel.doc 
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Vervolgvel 
2 

 

 
   Raadsvoorstel.doc 

 

5 Risico’s 
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden. 

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

7 Communicatie 
Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast is er een grote lijst van 
“afnemers” inzake straatnaamgeving, zoals de hulpdiensten, PostNL, 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, 
 
 
 
 
drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 2 tekeningen 
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 Naamgeving Margaretha van Mechelenweg en Eisenhowertunnel (80/2012) 
 
Raadsvoorstel d.d. 29 mei 2012: 
1 a. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 433419, versie 2, aan de grijs 
gearceerde weg, zowel gelegen in de woonplaatsen Lent en Nijmegen, de naam 
Margaretha van Mechelenweg te geven. 
b. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen:  
Geliefde van prins Maurits ca. 1581-1662 
2 a. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 436802, versie 1, aan de grijs 
gearceerde weg gelegen in de woonplaats Lent, de naam Eisenhowertunnel te 
geven. 
b. De tekst voor de straatnaamborden als volgt te bepalen:  
Dwight David Eisenhower 1890-1969 Amerikaans generaal en president 
 
 
Raadsbesluit d.d. 5 september 2012 
Conform vastgesteld 
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