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Voorstel aan de Raad 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
23 oktober 2013        / 135/2013 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 
N.v.t. 

Onderwerp 
Naamgeving plein onder de brug De Oversteek 

Programma / Programmanummer 
Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 

Portefeuillehouder 
H. Kunst 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
24 september 2013 

Samenvatting 
Op de locatie waar de brug De Oversteek aanlandt aan de zuidzijde van de rivier de Waal is
onder de brug een vrij liggende openbare ruimte ontstaan waaraan een naam kan worden 
toebedeeld. 

Voorstel om te besluiten 
1. Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 438472, versie 7, aan het grijs

gearceerde gebied in de woonplaats Nijmegen de naam 20 septemberplein te geven.
2. De tekst voor het onderschrift van het straatnaambord als volgt te bepalen: 

Datum van de Waaloversteek en de bevrijding van Nijmegen in 1944 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Eric Kraaij, 7757, e.kraaij@nijmegen.nl 
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Voorstel aan de Raad 
 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op de locatie waar de brug De Oversteek aanlandt aan de zuidzijde van de rivier de Waal is 
onder de brug een vrij liggende openbare ruimte ontstaan waaraan een naam kan worden 
toebedeeld. 

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 Nijmegen. 

3 Argumenten 
Op deze locatie is een aantal bedrijven gesloopt. Hoewel er nog geen invulling aan dit plein is 
gegeven is het wenselijk aan de vrij liggende openbare ruimte nu al een naam te geven. Het 
benoemen van openbare ruimtes is ook een verplichting op grond van de Verordening 
naamgeving en nummering (adressen) 2011. Net zoals bij de naamgeving van de brug       
De Oversteek is aansluiting gezocht bij het “oorlogsverleden”. Ongeveer vanaf deze locatie 
vond op 20 september 1944  “de oversteek” plaats. Overeenkomstig het advies van de 
Werkgroep Straatnaamgeving stellen wij daarom voor de naam: 20 septemberplein. 
 
In dit verband merken wij nog op dat wij ter uitvoering van beslispunt 8 van het raadsbesluit 
van 10 juni 2009 inzake de “straatnaamgeving- stadsbrug en omgeving” de exacte ligging en  
begrenzing van de nieuwe straten in deze straten in het vierde kwartaal van dit jaar zullen 
gaan vaststellen. 

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 de exploitatie 
van de nieuwe brug De Oversteek uitgevoerd door Projectbureau  Ruimtelijke Ontwikkeling 
van de gemeente Nijmegen. 
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Vervolgvel 
2 

 
7 Communicatie 

Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Daarnaast is er een grote lijst van 
“afnemers” inzake naamgeving, zoals de hulpdiensten, PostNL, de NUON en de 
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 plein onder de brug De oversteek (135/2013)
 
 
Raadsvoorstel d.d. 24 september 2013 
1. Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 438472, versie 7, aan het 
grijs gearceerde gebied in de woonplaats Nijmegen de naam 20 septemberplein te 
geven. 
2. De tekst voor het onderschrift van het straatnaambord als volgt te bepalen: Datum 
van de Waaloversteek en de bevrijding van Nijmegen in 1944 
 
 
Raadsbesluit d.d. 23 oktober 2013 
Conform vastgesteld 
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