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Voorstel aan de Raad 

 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
19 november 2008 /  179/2008 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Draaiom 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
23 september 2008 

Samenvatting 
Raadsvoorstel voor naamgeving van twee straten, gelegen in de wijk De Kamp.  
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
van 24 oktober 2008. 
 
Advies Commissie straatnaamgeving:  
Te besluiten conform het collegevoorstel 
 

Voorstel om te besluiten 
1. De Zwanenstraat te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking van het 

raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, voor zover het de Zwanenstraat betreft, alsmede onder 
intrekking van het raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007 (raadsvoorstel 188/2007). 

 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294621, gedateerd 05-09-

2008, voor de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk De Kamp tussen de St. 
Agnetenweg en de onder 3. bedoelde straat, de naam Zwanenstraat opnieuw vast te 
stellen. 

 
3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294661, gedateerd 09-09-

2008, aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk De Kamp, tussen 
Westkanaaldijk en de onder 2. genoemde straat, alsmede aan het door deze straat 
ontsloten, grijs gearceerde, driehoekige terrein, de naam Draaiom te geven.

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Fineke te Raa, 2299, f.te.raa@nijmegen.nl 
 

   2008-09-08_RV Draaiom_versie raad 

 

jongw0
Nieuwe stempel

jongw0
Onderstreping

jongw0
Onderstreping



Voorstel aan de Raad 

 

   2008-09-08_RV Draaiom_versie raad 

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de driehoek gelegen tussen Wijchenseweg, huidige Zwanenstraat en Westkanaaldijk 
worden vijf woontorens gebouwd. De ontsluiting van dit project loopt voor het 
gemotoriseerde verkeer via de Wijchenseweg en de Westkanaaldijk. De doorgang tussen 
het terrein en de Kluijskamp is voor het gemotoriseerde verkeer geblokkeerd. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 24 
oktober 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 
In verband met de vindbaarheid mag de naamgeving van dit terrein in geen geval 
aansluiten bij de naamgeving in de Kluijskamp, omdat de doorgang tussen dit terrein en 
de Kluijskamp is geblokkeerd voor het gemotoriseerde verkeer (zie inleiding). 
 
Op grond van de volgende argumenten is gekozen voor de naam Draaiom. 
 

• Komend vanuit het centrum moet vanaf de Wijchenseweg worden omgedraaid 
om dit terrein te bereiken; om het terrein te verlaten moet (opnieuw) worden 
gekeerd. 

• De naam komt voor op oude kaarten en verwijst naar een stuk land met een 
boerderij bij herberg “De Zwaan”, waaraan de Zwanenstraat zijn naam ontleent. 
Dit stuk land strekte zich noordwaarts uit aan de oostzijde van de Zwanenstraat 
tot de spoorweg naar Den Bosch. Mogelijk is een deel van het terrein in het 
kanaal verdwenen. Het gebied lag dus in de (directe) nabijheid van de te 
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benoemen locatie. De naam Draaiom is eerder gebruikt voor het terrein waarop 
een woonwagenkamp en de gemeentelijke gasfabriek was gevestigd.   

4 Klimaat 
N.v.t. 

5 Risico’s 
N.v.t. 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de 
desbetreffende afdelingen. 

7 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

8 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): Tekeningen met de nrs. 294621 en 294661 
Bijlage(n): Advies Commissie straatnaamgeving 
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47.  Straatnaamgeving - Draaiom (179/2008) 

 
Raadsvoorstel d.d. 23 september 2008 
1. De Zwanenstraat te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking van 

het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924, voor zover het de Zwanenstraat betreft, 
alsmede onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007 
(raadsvoorstel 188/2007). 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294621, gedateerd 05-
09-2008, voor de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk De Kamp tussen 
de St. Agnetenweg en de onder 3. bedoelde straat, de naam Zwanenstraat 
opnieuw vast te stellen. 
 

3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 294661, gedateerd 09-
09-2008, aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk De Kamp, tussen 
Westkanaaldijk en de onder 2. genoemde straat, alsmede aan het door deze 
straat ontsloten, grijs gearceerde, driehoekige terrein, de naam Draaiom te 
geven 

 
 
Raadsbesluit d.d. 19 november 2008   
Conform besloten 
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