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Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
20 mei 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot de aanpassing van de naamgeving van buurten in het 
stadsdeel Nijmegen-Noord. 
 
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 275502, gedateerd 31-03-2008 en 
275301, gedateerd 23-04-2008: 
 

1. In te trekken de raadsbesluiten d.d. 15 december 1999 en 10 mei 2000 inzake 
naamgeving van 12 buurten in Lent. 

 
2. Aan de meest noordelijk gelegen buurt, de naam Zuiderveld te geven. 
 
3. Aan de buurt ten zuiden van de onder 2. bedoelde buurt, de naam Grote Boel te 

geven. 
 
4. Voor de buurt ten zuiden van de onder 3. bedoelde buurt, de naam Broodkorf 

opnieuw vast te stellen. 
 
5. Voor de buurt ten westen van de onder 4. bedoelde buurt, de naam Woenderskamp 

opnieuw vast te stellen. 
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6. Aan de buurt ten noordwesten van de onder 5. bedoelde buurt, de naam 
Waaijenstein te geven. 

 
7. Voor de buurt ten zuiden van de onder 4. en 5. bedoelde buurt, de naam Hof van 

Holland opnieuw vast te stellen. 
8. Voor de buurt ten oosten van de onder 7. bedoelde buurt, de naam Hoge Bongerd 

opnieuw vast te stellen. 
 
9. Aan de buurt ten zuiden van de onder 8. bedoelde buurt, de naam Veur Lent te 

geven. 
 
10. Voor de buurt ten oosten van de onder 8. bedoelde buurt en ten noorden van de 

onder 9. bedoelde buurt, de naam De Stelt opnieuw vast te stellen. 
 
11. Voor de buurt ten noorden van de onder 10. bedoelde buurt, de naam Dorp Lent 

opnieuw vast te stellen. 
 
12. Voor de buurt ten noorden van de onder 11. bedoelde buurt en ten oosten van de 

onder 4. bedoelde buurt, de naam Lentseveld opnieuw vast te stellen. 
 
13. Aan de buurt ten noorden van de onder 12. bedoelde buurt, de naam Laauwik te 

geven. 
 
14. Voor de buurt ten oosten van de onder 12. en 13. bedoelde buurten, de naam 

Visveld opnieuw vast te stellen. 
 
15. Voor de buurt ten oosten van de onder 11. en 14. bedoelde buurten, de naam 

Vossenpels opnieuw vast te stellen. 
 
16. Aan de buurt ten noorden van de onder 15. bedoelde buurt, de naam Pelseland te 

geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In 1999 en 2000 heeft uw Raad buurtnamen vastgesteld in het huidige stadsdeel 
Nijmegen-Noord. Dit is in een vroeg stadium gedaan, om te voorkomen 
dat werknamen een eigen leven gingen leiden. De huidige kaart met deelgebieden van 
Nijmegen-Noord is echter een andere dan die ten grondslag lag aan de buurtindeling zoals 
die indertijd is vastgesteld. Sommige buurtgrenzen zijn daardoor onlogisch geworden.  
 
In de vergadering van de Commissie straatnaamgeving van15 februari 2008 heeft de 
Ambtelijke werkgroep straatnaamgeving een toelichting gegeven op bovenstaande 
problematiek. Voor de bespreking van dit onderwerp waren ook vertegenwoordigers van 
historische verenigingen, van de wijkraden van Oosterhout en Lent en van de Vereniging 
Dorpsbelang Ressen uitgenodigd. Hun opmerkingen en aanvullingen zijn verwerkt in het 
onderhavige voorstel. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 18 
april 2008.  
 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de Vereniging Dorpsbelangen Ressen een 
schriftelijke inspraakreactie gestuurd, waarin zij verwees naar een mogelijke aanpassing 
van de wijkgrens tussen Oosterhout en Ressen die in de vergadering van 15 februari aan 
de orde kwam. In het voorliggende voorstel gaat het echter uitsluitend over buurten. Een 
eventuele aanpassing van de wijkgrens zal in ander verband nader worden besproken en 
kan niet losstaan van de woonplaatsaanwijzing.  
 
Naar aanleiding van een inspraakreactie van de heer R. Essers, heeft de commissie 
besloten de raad te adviseren de begrenzing aan te passen tussen de buurten 
Waaijenstein en Woenderskamp enerzijds en tussen Dorp Lent en De Stelt anderzijds, 
zoals op tekening 275301, gedateerd 23-04-2008 is weergegeven. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving en gebiedsindeling behoren 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. 
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1.2 Relatie met programma 
Het uitvoeren van de taak straatnaamgeving en gebiedsindeling is een wettelijke taak. 

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

3 Argumenten 
M.b.t. de noodzaak van wijziging 
Zie inleiding. 
 
M.b.t. de nieuwe namen 
Zuiderveld is een oude veldnaam voor onder meer het oostelijk deel van de met dit 
voorstel te benoemen noordelijkste buurt van Nijmegen. De naam is terug te vinden op 
oude kaarten.  
Grote Boel is de naam van een boerderij die zich bevond in het zuidelijk deel van de met 
dit voorstel te benoemen buurt. Ook deze naam is terug te vinden op oude kaarten. 
Veur Lent is de naam die van oudsher wordt gebruikt voor het gedeelte van Lent dat 
grenst aan de Waal. 
Pelseland is een mogelijk honderden jaren oude naam. Een straat met dezelfde naam ligt 
in het midden van de met dit voorstel te benoemen buurt. 
Waaijenstein is de naam van een landgoed, dat in 1809 geheel wegspoelde als gevolg 
van een dijkdoorbraak. De naam wordt ook gespeld als Waayenstein en Waaijensteyn. Er 
is voor gekozen de Griekse ij niet te gebruiken. 
 
M.b.t. de verdwenen namen 
De oorspronkelijke buurten Koude Hoek en Broodkorf zijn samengevoegd tot Broodkorf, 
omdat één buurt voldoende lijkt voor de ca 400 daar geplande woningen. 
De oorspronkelijke buurt De Schans komt door de dijkverlegging voor het grootste 
gedeelte te vervallen. Het resterende gedeelte wordt betrokken bij de buurt Hoge 
Bongerd, mede omdat een naam die verwijst naar een aan de Waal gelegen schans niet 
past bij een buurt die in de toekomst niet meer aan de Waal gelegen zal zijn. 
 
M.b.t. de spelling en de ligging van Laauwik 
In tegenstelling tot het besluit van 1999 (Laauwick met ck) is ervoor gekozen de naam 
Laauwik te spellen met alleen een k. In oude documenten en op oude kaarten wordt het 
landgoed waarnaar deze buurtnaam verwijst, afwisselend gespeld als Laauwik, Lawick 
en Lavic. Spelling lag nu eenmaal niet vast in die tijd. De al sinds 1935 bestaande (De) 
Laauwikstraat wordt alleen met een k gespeld. Daarbij is aansluiting gezocht.  
 
De oorspronkelijke buurt Laauwick ligt in het zuidelijk deel van wat met dit voorstel 
Lentseveld wordt. Wat in het huidige voorstel Laauwik wordt, maakt op dit moment nog 
deel uit van de buurt Visveld. De hier voorgestelde begrenzing van de drie buurten is 
gekozen op basis van het ontwikkelingsbeeld en het stedenbouwkundig plan. In het 
huidige voorstel ligt de straat Lentseveld in zijn geheel in de gelijknamige buurt en is voor 
lief genomen dat de Laauwikstraat niet in de buurt Laauwik ligt. 
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4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving (publicatie en indien nodig 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 
De buurtnamen worden gebruikt in de gebiedscommunicatie van Nijmegen-Noord. 

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

Bijlage(n):  
  
Bijlage(n): Tekeningen nrs. 275502 en 275301 
 Advies Commissie straatnaamgeving 



275301



275502
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21.   Straatnaamgeving: aanpassing naamgeving buurten Nijmegen Noord - 

aangepast voorstel (76/2008) 
 
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 275502, gedateerd 31-03-
2008 en 275301, gedateerd 23-04-2008: 
 

1. In te trekken de raadsbesluiten d.d. 15 december 1999 en 10 mei 2000 
inzake naamgeving van 12 buurten in Lent. 

2. Aan de meest noordelijk gelegen buurt, de naam Zuiderveld te geven. 
3. Aan de buurt ten zuiden van de onder 2. bedoelde buurt, de naam Grote 

Boel te geven. 
4. Voor de buurt ten zuiden van de onder 3. bedoelde buurt, de naam 

Broodkorf opnieuw vast te stellen.  
5. Voor de buurt ten westen van de onder 4. bedoelde buurt, de naam 

Woenderskamp opnieuw vast te stellen.  
6. Aan de buurt ten noordwesten van de onder 5. bedoelde buurt, de naam 

Waaijenstein te geven. 
7. Voor de buurt ten zuiden van de onder 4. en 5. bedoelde buurt, de naam Hof 

van Holland opnieuw vast te stellen.  
8. Voor de buurt ten oosten van de onder 7. bedoelde buurt, de naam Hoge 

Bongerd opnieuw vast te stellen. 
9. Aan de buurt ten zuiden van de onder 8. bedoelde buurt, de naam Veur Lent 

te geven. 
10. Voor de buurt ten oosten van de onder 9. bedoelde buurt, de naam De Stelt 

opnieuw vast te stellen.  
11. Voor de buurt ten noorden van de onder 10. bedoelde buurt, de naam Dorp 

Lent opnieuw vast te stellen. 
12. Voor de buurt ten noorden van de onder 11. bedoelde buurt en ten oosten 

van de onder 4. bedoelde buurt, de naam Lentseveld opnieuw vast te 
stellen. 

13. Aan de buurt ten noorden van de onder 12. bedoelde buurt, de naam 
Laauwik te geven. 

14. Voor de buurt ten oosten van de onder 12. en 13. bedoelde buurten, de 
naam Visveld opnieuw vast te stellen. 

15. Voor de buurt ten oosten van de onder 11. en 14. bedoelde buurten, de 
naam Vossenpels opnieuw vast te stellen. 

16. Aan de buurt ten noorden van de onder 15. bedoelde buurt, de naam 
Pelseland te geven. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 4 juni 2008  
Conform besloten 
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