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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
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Onderwerp 
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Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
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Samenvatting 
Raadsvoorstel voor de hernoeming van het gedeelte van de Fruitlaan dat ligt in de buurt De 
Elten in Oosterhout. 
 
In dit voorstel is verwerkt het advies van de Commissie straatnaamgeving, zoals dat is 
besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 18 april 
2008. Het advies is bijgevoegd. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving: 
Te besluiten conform het collegevoorstel, waarin is overgenomen het aanvankelijk afwijkend 
advies van de commissie. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 259948, gedateerd 05-12-2007 en 
259841, gedateerd 23-04-2008: 
 
1. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan, in het zuidoosten begrensd door de 

Griftdijk en gelegen in de buurt De Elten in Oosterhout, te onttrekken aan de 
straatnaamgeving, onder gedeeltelijke intrekking van beslispunt 12 van het raadsbesluit 
d.d. 7 juli 1999 (raadsvoorstel 1999/110). 

 
2. Het onder beslispunt 1. bedoelde gedeelte van de openbare ruimte opnieuw te benoemen 

als Terralaan. 
 
3. De ingangsdatum van de in beslispunten 1. en 2. bedoelde onttrekking en benoeming te 

zijner tijd door het College te laten bepalen, zodanig dat deze datum samenvalt met de 
ingangsdatum van de woonplaatsaanwijzing, waarvoor een voorstel in voorbereiding is. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de buurten De Elten en De Boomgaard in Oosterhout zijn problemen geconstateerd 
met betrekking tot de vindbaarheid en bereikbaarheid van woningen, waarvan de 
voordeur zich bevindt aan de Fruitlaan, maar die geadresseerd zijn aan de achterliggende 
straten. 
 
Begin 2006 ontvingen zowel de gemeente als de Stichting Wijkraad Oosterhout het 
serieuze signaal van de hulpverleningsdiensten, dat de situatie rondom de Fruitlaan als 
zeer verwarrend werd ervaren. Aanleiding voor dit signaal was het feit dat deze situatie 
er in een concreet geval toe had geleid dat de ambulance een adres bij de Fruitlaan niet 
binnen de vastgestelde tijd kon vinden en bereiken.  
 
Omdat de wijkraad daarnaast nog andere bereikbaarheids- en vindbaarheidsklachten van 
bewoners had ontvangen, besloot hij tot het houden van een wijkenquête met betrekking 
tot dit onderwerp. In maart 2007 ontving uw Raad van de Stichting Wijkraad Oosterhout 
het rapport “Voordeur voor niets”, waarin de uitkomsten van de enquête zijn vastgelegd.  
 
In het rapport deed de wijkraad de gemeente Nijmegen de aanbeveling na te gaan of het 
mogelijk was de woningen met de voordeur aan de Fruitlaan ook te adresseren aan de 
Fruitlaan. Deze oplossing had namelijk het grootste draagvlak onder de bewoners. 
 
De gemeente heeft daarna, op uitnodiging van de wijkraad, de betrokken straten 
bezocht, waarbij uitgebreid is gesproken over de voor- en nadelen van het wijzigen van 
straatnamen en huisnummers. Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden tussen de 
gemeente en de hulpverleningsdiensten. De belangrijkste conclusie uit dat overleg was 
dat de voordeur voor de hulpverleners te allen tijde de aangewezen en te gebruiken 
toegang is. Dit is ook de reden waarom de brandkranen voor de brandweer zijn gelegen 
in de Fruitlaan en waarom de op de Fruitlaan aan te leggen busbaan toegankelijk zal 
worden gemaakt voor hulpverleningsdiensten.  
 
De uitkomst van deze besprekingen is, dat de desbetreffende woningen in Oosterhout 
zullen worden geadresseerd aan de Fruitlaan. 
 
Het bestemmingsverkeer kan echter geen gebruik maken van de busbaan en kan de 
woningen ook straks alleen bereiken vanuit de achterliggende straten. Om dit zo 
gemakkelijk mogelijk te maken wordt overwogen om, gelijktijdig met het in werking 
treden van de nieuwe adressen, aan Griftdijk en Groenestraat borden met 
straatnaaminformatie te plaatsen. Deze borden kunnen het bestemmingsverkeer in dat 
geval informeren over de te volgen route naar de desbetreffende adressen. Daarnaast 
zullen in de achterliggende straten verwijsborden met straatnamen en huisnummers 
(richting voordeur) geplaatst worden. 
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Omdat een eventuele verwijzing vanaf Groenestraat en Griftdijk bemoeilijkt wordt door 
de lengte van de Fruitlaan, wordt deze gesplitst in twee aparte delen, met elk een eigen 
naam. Om voor de hand liggende redenen behoudt het gedeelte in De Boomgaard de 
naam Fruitlaan en stellen wij u voor het gedeelte van de huidige Fruitlaan in De Elten een 
andere naam te geven.  
 
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 en 18 april 2008. 
 
In de vergadering van 15 februari 2008 besloot de commissie de raad te adviseren de 
naam Ostaralaan vast te stellen. Deze naam zou verwijzen naar een Bataafse godin. 
Nader onderzoek wees echter uit dat zeer twijfelachtig is of Ostara wel ooit een Bataafse 
godin is geweest. Om die reden heeft de commissie het voorstel opnieuw besproken in 
de vergadering van 18 april 2008.  

 
In die vergadering lag een schriftelijke inspraakreactie voor van de Wijkraad Oosterhout. 
Daarin werd een samenvatting gegeven van de uitkomst van een bewonersraadpleging 
over deze naamgeving. Deze reactie van de wijkraad is voor de Commissie 
straatnaamgeving aanleiding geweest voor het advies aan de raad dat ten grondslag ligt 
aan het voorliggende voorstel. 

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 en het 
vergemakkelijken van de vindbaarheid van woningen die hun voordeur hebben aan de 
aan te leggen busbaan in de wijk Oosterhout. 

3 Argumenten 
M.b.t. de hernoeming 
Zie inleiding. 
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M.b.t. de naam 
In de buurt De Elten zijn de straten genoemd naar archeologische vondsten, afkomstig uit 
een Bataafs dorpje onder deze wijk (0-250 na Chr.). Terra is Latijn voor ‘aarde’ en 
verwijst naar de grond, waaruit de bodemvondsten afkomstig zijn die hun naam gaven 
aan de overige straten in de buurt De Elten. 
 
De Terralaan in De Elten sluit aan op de Fruitlaan in De Boomgaard. Om die reden is ook 
voor het te hernoemen gedeelte gekozen voor het achtervoegsel ‘laan’ en is, net als bij 
de Fruitlaan, gezocht naar een overkoepelend begrip dat past bij de specifieke namen van 
de straten ter weerszijden van de busbaan.  
 
M.b.t. de ingangsdatum 
In zijn vergadering van 29 november 2006 heeft uw Raad unaniem de motie “Geen 
dubbel gedoe” aanvaard, waarin uw Raad ons College opdraagt ‘de uitvoering van 
straatnaamwijziging en eventuele plaatsnaamwijziging tegelijkertijd te implementeren om 
de lasten voor burgers, bedrijven en gemeente zoveel mogelijk te beperken.’ (RB d.d. 29 
november 2006, geamendeerd raadsvoorstel 210/2006). 
 
Ook de wijkraad heeft als voorwaarde aangegeven dat de adreswijziging gelijktijdig dient 
plaats te vinden met een eventuele woonplaatswijziging. 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
Met het vaststellen van de naam Terralaan zijn geen kosten gemoeid.  
 
De ingangsdatum van deze naamswijziging zal samenvallen met de ingangsdatum van de 
woonplaatsaanwijzing. Eventuele extra kosten van de adreswijziging zullen dan ook 
worden meegenomen in het raadsvoorstel voor de woonplaatsaanwijzing dat ons College 
voorbereidt. 
 
De kosten met betrekking tot publicatie en bebording vallen binnen het budget van de 
desbetreffende afdelingen. 

6 Communicatie 
Het collegebesluit d.d. 29 januari 2008 m.b.t. deze naamgeving is per brief meegedeeld 
aan de Stichting Wijkraad Oosterhout en aan de bewoners van de huizen waarvan de 
adressering zal veranderen. In dezelfde brief zijn deze bewoners op de hoogte gebracht 
van de bespreking van het voorstel in de openbare vergadering van de Commissie 
straatnaamgeving van15 februari 2008.  
 
De Stichting Wijkraad Oosterhout is op de hoogte gebracht van de tweede bespreking in 
de commissievergadering van 18 april 2008. De bewoners wie de adreswijziging betreft, 
zijn per brief op de hoogte gebracht van het collegebesluit d.d. 6 mei 2008.  
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Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". De bewoners wie 
het betreft zullen schriftelijk worden geïnformeerd over het raadsbesluit. 

7 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt uitgevoerd door de afdeling 
Stadsbeheer. 

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

Bijlage(n):  
  
Bijlage(n): Tekeningen nrs. 259948 en 259841 
 Advies commissie straatnaamgeving 
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20.   Straatnaamgeving: hernoeming gedeelte Fruitlaan - aangepast voorstel 

(43/2008) 
 
Advies Commissie Straatnaamgeving: 
Te besluiten conform het collegevoorstel, waarin is overgenomen het aanvankelijk 
afwijkend advies van de commissie. 
 
Raadsvoorstel d.d. 13 mei 2008 
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 259948, gedateerd 05-12-
2007 en 259841, gedateerd 23-04-2008: 
 

1. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan, in het zuidoosten begrensd 
door de Griftdijk en gelegen in de buurt De Elten in Oosterhout, te 
onttrekken aan de straatnaamgeving, onder gedeeltelijke intrekking van 
beslispunt 12 van het raadsbesluit d.d. 7 juli 1999 (raadsvoorstel 1999/110). 

2. Het onder beslispunt 1. bedoelde gedeelte van de openbare ruimte opnieuw 
te benoemen als Terralaan. 

3. De ingangsdatum van de in de beslispunten 1. en 2. bedoelde onttrekking 
en benoeming te zijner tijd door het College te laten bepalen, zodanig dat 
deze datum samenvalt met de ingangsdatum van de woonplaatsaanwijzing, 
waarvoor een voorstel in voorbereiding is.  

 
 
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008  
Conform besloten 
 

 



3.3 
  
Openbaar  
09.0020180 
Collegevoorstel (Raadsvoorstel)  
  
Onderwerp: 
Straatnaamgeving - Hernoeming 16 (bijna) gelijkluidende straatnamen 
  
Programma: 
Ruimte & Bouwen / 9210 
  
Afd./Contactpersoon: 
G340, Ellen Klomp ,  3474 
  
Portefeuillehouder: 
Depla P 
 
 
Voorstel om te 
besluiten 

1. Overeenkomstig beslispunt 3 van het raadsbesluit d.d. 4 juni 2008 (RV 43/2008) de 
ingangsdatum van zowel, de onttrekking van het gedeelte van de Fruitlaan dat gelegen is 
in De Elten als de benoeming van dit gedeelte tot Terralaan vast te stellen op 1 januari 
2010. 

 
Aan de Raad voor te stellen 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335001, gedateerd 30-06-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit d.d. 15 oktober 1935, betreffende de Azaleastraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de Graafseweg en 

de Floraweg, zuidwestelijk van de Palmstraat, de naam Oude Azaleastraat te geven. 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335161, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Elst, d.d. 30 december 1949, 
betreffende de Dr. Ariënsstraat; 

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Hoge Bongerd en de 
Weverstraat, de naam Warmoezenierstraat te geven. 

3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335061, gedateerd 30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1925 (RV 297/1985), betreffende de 

Begoniastraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de Anjelierenweg 

en de Koninginnelaan, de naam Lobeliastraat te geven. 
4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335143, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 3 oktober 1989, betreffende 
de Berkenstraat;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Kastanjelaan en de 
Acacialaan, de naam Zomerlindestraat te geven. 

5. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335142, gedateerd 05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, betreffende de 

Bloemenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent, grenzend aan de straat, 

genoemd in beslispunt 15, de naam Bekkersland te geven. 
6. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334961, gedateerd 30-06-2009:  

a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953, betreffende de Bloemerhof;  
b. aan de grijs gearceerde expeditiehof, gelegen in de wijk Stadscentrum tussen de 

Regulierstraat en de Bloemerstraat, de naam Zes Huizenhof te geven. 
7. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335081, gedateerd 30-06-2009:  



a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 4 september 1957 en het Raadsbesluit d.d. 21 
augustus 1980, betreffende de Cyclamenstraat;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de Nieuwe 
Nonnendaalseweg en de Clematisstraat, de naam Bremstraat te geven. 

8. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334941, gedateerd 30-06-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit d.d. 10 juni 1941, betreffende de Goudenregenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Hengstdal tussen de Broerdijk en 

de Cipresstraat, de naam Krulwilgstraat te geven. 
9. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336541, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 16 juni 1930, 
betreffende de Groenestraat;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout tussen de Waaldijk en 
de Griftdijk, de naam Oude Groenestraat te geven. 

10. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334941, gedateerd 30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 4 mei 1932, betreffende de Haagbeukstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Hengstdal tussen de 

Meidoornstraat en de Pijnboomstraat, de naam Amandelboomstraat te geven. 
11. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335143, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 24 november 1981, 
betreffende de Kastanjelaan;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Magnolialaan en de 
Visveldsestraat, de naam Pavialaan te geven. 

12. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335141, gedateerd 05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 7 mei 1991, 

betreffende de Molenweg;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout tussen de Griftdijk en 

de Rondweg, de naam Windmolenweg te geven. 
13. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336566, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 1 april 1980, 
betreffende de Nijverheidsweg;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout en vanaf de 
Stationsstraat doodlopend in noordelijke richting, de naam Groothandelsweg te 
geven. 

14. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335163, gedateerd 05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, betreffende de 

Schoolstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Laauwikstraat en de 

Steltsestraat, de naam Lentse Schoolstraat te geven. 
15. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336521, gedateerd 05-08-2009:  

a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, betreffende de 
Tuinstraat;  

b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Steltsestraat en de 
Pastoor van Laakstraat, de naam Lentse Tuinstraat te geven. 



16. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335141, gedateerd 05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 7 mei 1991, 

betreffende de Verbindingsweg;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout, ten westen van de in 

13 bedoelde straat en eveneens vanaf de Stationsstraat doodlopend in noordelijke 
richting, de naam Halve Weg te geven. 

17. De intrekking en naamgeving van beslispunten 1-16 te laten ingaan op 1 januari 2010.  
  
Besluit d.d. 01-09-2009: 
Conform 
  



 
  
 


	R2008-043straatnaamgeving_hernoeming_gedeelte_Fruitlaan.pdf
	CV
	RVS
	2008-04-18_Advies Hernoeming gedeelte Fruitlaan
	Brief stg Wijkraad Oosterhout_Straanaamwijziging
	20080418_kanttekeningen
	Fruitlaan_259948
	259948

	Terralaan _259841_4
	259841


	259841.pdf
	259841

	259841.pdf
	259841

	3.pdf
	Word-bladwijzers
	sys_BesluitvormingCollege
	sys_AdviesCollege2





