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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
12 maart 2008    /    41/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Aquilastraat 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
29 januari 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een nieuwe straat in de buurt De Elten in 
de wijk Oosterhout. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 15 februari 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving: (bijgevoegd) 

 

Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 262721 gedateerd 08-01-2008: 
 

1. Aan de grijs gearceerde straat, gelegen in De Elten in Oosterhout, ten zuiden van de 
Volsellastraat en parallel daaraan, die via een aftakking in noordwestelijke richting 
wordt ontsloten op de Volsellastraat, de naam Aquilastraat te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de bouw van 42 woningen in het plan 
Belvedère in De Elten, Oosterhout. Ten behoeve van de ontsluiting van deze woningen 
wordt een nieuwe straat aangelegd. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 15 
februari 2008. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving behoort tot de huishouding van de gemeente. De Raad is bevoegd om 
de huishouding van de gemeente te regelen conform de Grondwet, art. 124, eerste lid en 
de Gemeentewet, art. 108, eerste lid en art. 147.  
 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de 
Raad bevoegd de openbare ruimte te benoemen.  
 
Conform de Verordening Commissie straatnaamgeving (2007), artikel 2, heeft de 
Commissie straatnaamgeving tot taak met het College te overleggen en de Raad te 
adviseren over de voorstellen van het College inzake benoeming van de openbare ruimte. 

1.2 Relatie met programma 
Het uitvoeren van de taak straatnaamgeving is een wettelijke taak. 

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

3 Argumenten 
De nieuwe straat ligt in de buurt De Elten, waar de straten zijn genoemd naar 
archeologische vondsten. Aquila verwijst naar een bronzen Romeinse adelaar, een vondst 
uit een Bataafs dorpje onder deze wijk (0-250 na Chr.). 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving (publicatie en bebording) vallen binnen 
het budget van de desbetreffende afdelingen.   

6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 
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7 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen het 
project, volgens de kwaliteitseisen die de afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. De 
afdeling Archeologie en Monumenten levert een afbeelding van de vernoemde vondst en 
onderzoekt of GEM Waalsprong een zelfde geïllustreerd onderbord kan aanleveren als 
elders in de wijk zijn geplaatst. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
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18.   Straatnaamgeving - Aquilastraat (41/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 29 janunari 2008 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 262721 gedateerd 08-01-
2008: 
1. Aan de grijs gearceerde straat, gelegen in De Elten in Oosterhout, ten zuiden 

van de Volsellastraat en parallel daaraan, die via een aftakking in 
noordwestelijke richting wordt ontsloten op de Volsellastraat, de naam 
Aquilastraat te geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 12 maart 2008  
Conform besloten 
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