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Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een nieuwe straat in de wijk Galgenveld in 
de zogenaamde Indische buurt. 
 
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 261961, gedateerd 21-01-2008: 
 

1. Aan de doodlopende straat, gelegen op het terrein dat begrensd wordt door de 
Groesbeekseweg, Heyendaalseweg, Archipelstraat en Delistraat in de wijk 
Galgenveld, en die zijn ontsluiting heeft op de Archipelstraat, de naam 
Makassarstraat te geven.  
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Redacteur gemeenteblad
Notitie
Door amendering is na de raadsvergadering op 17 maart 2008 een bijgestelde tekening vervaardigd, welke is bijgevoegd.
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op het terrein van de voormalige HBO-V op de hoek van de Groesbeekseweg en de 
Heyendaalseweg worden woningen gerealiseerd. Het voormalige schoolgebouw, een 
gemeentelijk monument, wordt verbouwd tot een appartementencomplex met circa 50 
koopappartementen; op het achterterrein worden 26 koopwoningen gerealiseerd. Ten 
behoeve van de ontsluiting van deze laatste 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 Galgenveld, in de zogenaamde Indische buurt, waar de straten 
namen van (vooral) Indische eilanden en steden dragen. De naam Makassarstraat sluit 
daarbij aan. Makassar is de grootste stad van het eiland Celebes (Sulawesi) en hoofdstad 
van de provincie Zuid-Celebes (Sulawesia Selatan). Bovendien is Makassarstraat een van 
de namen die in 1937 werden vastgesteld voor straten die nooit zijn aangelegd en om 
die reden in 1953 weer werden ingetrokken. 
 
In haar vergadering van 14 september 2007 heeft de Commissie straatnaamgeving ons 
College verzocht de vernoeming van Indische Nijmegenaren na te streven, wanneer zich 
daartoe een gelegenheid voordoet. Hoewel die gelegenheid zich hier op het eerste 
gezicht leek voor te doen, is toch voor een aardrijkskundige naam gekozen. Enerzijds 
omdat die beter past bij de andere straatnamen in deze buurt, anderzijds om 
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versnippering en daarmee verwarring te voorkomen, door niet hier en daar een Indische 
Nijmegenaar te vernoemen, maar te streven naar vernoeming van een aantal van hen in 
een daarvoor aan te wijzen buurt. 

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". 

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. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

Bijlage(n):  
  
Bijlage(n): Tekening 261961 
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19.   Straatnaamgeving - Makassarstraat (42/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 29 januari 2008 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 261961, gedateerd 21-01-
2008: 
1. Aan de doodlopende straat, gelegen op het terrein dat begrensd wordt door de 

Groesbeekseweg, Heyendaalseweg, Archipelstraat en Delistraat in de wijk 
Galgenveld, en die zijn ontsluiting heeft op de Archipelstraat, de naam 
Makassarstraat te geven. 

 
 
Amendement:  Bandoengstraat 
1e indiener A. Hillen (CDA) 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op woensdag 12 maart 2008, overwegende 
dat: 
 Bandoeng ongeveer 2,7 miljoen inwoners telt; 
 Bandoeng de hoofdstad van de provincie West-Java op het eiland Java;  
 Het College gekozen heeft voor Makassarstraat vanwege de negatieve 

associatie van Bandoeng met het kolonialisme. Dit geenszins het geval is; 
 In Bandoeng in 1955 de Bandoengconferentie heeft plaatsgevonden. Bij die 

conferentie werd het “kolonialisme in al zijn verschijningsvormen door 29 
Aziatische en Afrikaanse landen veroordeelt; 

 In 2000 het boek “Bandoeng aan de Waal” over de banden van Nijmegen met 
Indië is verschenen; 

 In dit boek worden bekende en minder bekende Nijmegenaren met een Indische 
achtergrond geportretteerd;  

 “Hallo Bandoeng” bekend is van de eerste radiotelefoongesprekken in 1928 
tussen Nederland en Nederland Indië via de kortegolfzender Radio Kootwijk;  

 Bovenstaande aspecten een meerwaarde geven in de naam Bandoengstraat in 
de Indische buurt dan die van de naam Makassarstraat. 

 
Besluit: 
Om de naam Makassarstraat te wijzigen in de naam Bandoengstraat. 
 
Voor:  (25) SP, GroenLinks, CDA, VVD, D66, NijmegenNu,  
   GewoonNijmegen, StadspartijNijmegen 
Tegen:  (11) PvdA, VSP 
 
Amendement aanvaard 
 
Raadsbesluit d.d. 12 maart 2008  
Voorstel aanvaard met inachtneming van het aanvaarde amendement 
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