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Jaartal / nummer     
2008 / 109 
 
Titel 
Straatnaamgeving:  Weg van Roosje (Raadsbesluit 10 september 2008) 
 
Publicatiedatum  
1 oktober 2008. 
 
Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 10 september 2008 (raadsvoorstel nummer 

136/2008).  
  
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
 
 Voorlopige situatieschets:  
 Definitieve tekening volgt na aanwijzing exacte begrenzing van de straat door het 

college.  
  
  
 
 

Aantal bladzijden / verkoopprijs 
6 / € 0,30 



Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
10 september 2008  /  136/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Voormalig IBIM-terrein 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
17 juni 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een nieuwe straat, gelegen in de wijk 
Heijendaal tussen St. Annastraat, Pagodepad en Groenewoudseweg. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 27 juni 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving:  
Te besluiten conform het collegevoorstel. 
 
Voorstel om te besluiten 

 
1. Aan de nieuw aan te leggen straat, aangegeven op bijgevoegde ontwerptekening, die 

van de Groenewoudseweg in noordelijke richting loopt naar het Pagodepad en 
gelegen is in de wijk Heijendaal tussen St. Annastraat, Pagodepad en 
Groenewoudseweg, de naam Weg van Roosje te geven. 

 
2. De exacte begrenzing van de onder 1. genoemde straat te zijner tijd door het college 

nader te laten bepalen. 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Fineke te Raa, 2299, f.te.raa@nijmegen.nl 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de driehoek St. Annastraat, Pagodepad en Groenewoudseweg, op het voormalige 
IBIM-terrein, wordt een bestemmingsplanwijziging voor wonen en werken gerealiseerd. 
Op het terrein komen ongeveer 162 woningen, 850 m2 kantoorruimte en 1150 m2 
bedrijfsruimte. Voor de ontsluiting hiervan 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 27 
juni 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 naam Weg van Roosje verwijst naar Cultureel Centrum Doornroosje, dat zich (nu nog) 
in de directe nabijheid van de nieuwe straat bevindt. Als Doornroosje straks elders 
gevestigd is, blijft op deze plek de herinnering bewaard. Om ook in de toekomst 
verwarring te voorkomen is ervoor gekozen de onder Nijmegenaren gangbare naam 
‘Roosje’ te gebruiken, in plaats van ‘Doornroosje’.  

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. 
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Vervolgvel 
2 

 
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 voorlopig ontwerp
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10. 
 
 

 Straatnaamgeving - Voormalig IBIM-terrein (136/2008) 
 
Raadsvoorstel d.d. 17 juni 2008 
1. Aan de nieuw aan te leggen straat, aangegeven op bijgevoegde 

ontwerptekening, die van de Groenewoudseweg in noordelijke richting loopt 
naar het Pagodepad en gelegen is in de wijk Heijendaal tussen 
St. Annastraat, Pagodepad en Groenewoudseweg, de naam Weg van Roosje te 
geven. 

2. De exacte begrenzing van de onder 1. genoemde straat te zijner tijd door het 
college nader te laten bepalen. 

 
 
 
Amendement: Niet Weg, maar op Pad! 
1e indiener K.W.A. Wools (VVD) 
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 10 
september 2008, 
Overwegende dat: 
 
• het betreffende steegje qua omvang nauwelijks een ‘weg’ of ‘laan’ genoemd kan 

worden. 
• Hoewel de Raad besloten heeft tot verplaatsing van Doornroosje, daarover 

vanwege financiele perikelen nog geen absolute zekerheid bestaat 
• Het aldus voorbarig is enkel vanwege dubbele betekenis toch te kiezen voor 

‘weg’ 
• Het bovendien onwenselijk is een dergelijke dubbele betekenis aan de steeg toe 

te kennen als Doornroosje toch op de huidige locatie mocht blijven 
• Als Doornroosje daadwerkelijk weg gaat de dubbele betekenis slechts voor een 

korte termijn  functioneel zou zijn, terwijl straatnamen toch voor langere 
termijnen door moeten kunnen gaan 

 
Besluit: 
- beslispunt 1 te wijzigen in die zin dat de woorden ‘Weg van Roosje’ worden 
vervangen door de woorden ‘Pad van Roosje’. 
 
Voor: (4)   VVD  
Tegen: (30) PvdA, SP, GroenLinks  CDA, D66, VSP, NijmegenNu, 

GewoonNijmegen, Stadspartij Nijmegen 
 
Amendement verworpen 
 
 
Raadsbesluit d.d. 10 september 2008  
Voorstel aanvaard 
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