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- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 3 oktober 2012,  
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 Het besluit betreft de volgende naam: 
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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

5 september 2012     /  93/2012 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

6 september 2012 

Onderwerp 

Naamgeving Gaziantepplein 

Programma / Programmanummer 

Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 

H. Kunst 

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

19 juni 2012 

Samenvatting 

Raadsvoorstel om aan de nieuwe rotonde Neerbosscheweg/Energieweg de naam Gaziantepplein 
te geven. 
 
Voorstel om te besluiten 

Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 437770, versie 1, aan de grijs gearceerde 
rotonde Neerbosscheweg/Energieweg te Nijmegen de naam Gaziantepplein te geven. 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 

Eric Kraaij, 3418, e.kraaij@nijmegen.nl 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Al jarenlang bestaat bij ons College de wens om een straat of plein naar de Turkse stad 
Gaziantep te vernoemen. 
In november 2006 werd door de burgemeesters van Gaziantep en Nijmegen het verdrag 
getekend dat de stedenband tussen de beide steden bevestigt. 
De beoogde locatie voor het benoemen naar de naam Gaziantep - de nieuwe rotonde 
Neerbosscheweg/Energieweg - ligt in de directe nabijheid van straten die al naar “steden- en 
vriendschapsbanden” zijn genoemd.  
Te denken valt aan Albanystraat, Masayalaan, Pskovlaan, Vriendschapslaan. 
In Gaziantep is al een Nijmegen Bulvari ofwel Nijmegen Boulevard. 
Wij stellen voor deze rotonde de naam Gaziantepplein te geven. 
De naam Gaziantep betekent “onverwoestbare bron”. 
 
Blijkens het webformulier “suggestie straatnaamgeving” van 1 april 2012 sluit de heer           
R. Essers, Niek Engelschmanlaan 129 te Nijmegen, zich bij dit naamvoorstel aan. 

1.1 Wettelijk kader of beleidskader 
Conform de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2011” is de gemeenteraad 
bevoegd de openbare ruimte te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
Straatnaamgeving valt onder het programma Ruimte en 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. 

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 project “Energieweg” . 

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, PostNL, de Nuon en de 
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kaartbeheerders van diverse (stads)plattegronden en navigatiesystemen, welke eveneens 
worden geïnformeerd over de besluitvorming. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van naamborden wordt gerealiseerd binnen dit 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 
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 Naamgeving Gaziantepplein (93/2012) 
 
 
Raadsvoorstel d.d. 19 juni 2012: 
Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 437770, versie 1, aan de grijs 
gearceerde rotonde Neerbosscheweg/Energieweg te Nijmegen de naam 
Gaziantepplein te geven. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2012 
Conform vastgesteld  
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