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Onderwerp 

Straatnaamgeving - Formaliseren drie bestaande namen 

Programma / Programmanummer 

Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 

P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

19 mei 2009 

Samenvatting 

Raadsvoorstel voor het vaststellen van drie namen die wel in gebruik zijn en (deels) zijn 
opgenomen in het bestaande adressenbestand van de gemeente Nijmegen, maar waaraan geen 
formeel besluit ten grondslag ligt. De invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(medio 2009) vraagt een dergelijk formeel besluit. 
 
 
Voorstel om te besluiten 

 
1. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd  314701 en gedateerd 28-01-2009, 

voor de grijsgearceerde haven, gelegen direct ten westen van de Waalbrug:  

a. de naam Lindenberghaven vast te stellen; 

b. deze naamgeving te laten ingaan op 1 september 2009. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 314621 en gedateerd 28-01-2009, voor 
het grijsgearceerde water, gelegen ten oosten van de Waalbrug tussen Ubbergseweg, 
Ooysedijk en Ooyse Sluispad, de naam ’t Meertje vast te stellen. 

3. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 314421 en gedateerd 22-01-2009, en 
in overeenstemming met het raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959, voor de straat, gelegen in 
de wijk Groenewoud in de zogenaamde Zilversmedenbuurt, tussen de 
Schlatmaekerstraat en de Gerrit van Durenstraat, alsnog de naam Grameystraat vast te 
stellen. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Medio 2009 zal de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. 
De BAG schrijft onder meer voor dat aan elk onderdeel van het adres, dus ook aan de 
straatnaam, een formeel besluit ten grondslag moet liggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
de drie namen waarvan sprake is in dit voorstel, nooit door uw raad zijn vastgesteld, hoewel 
ze alle reeds lang in gebruik zijn en er deels ook woningen en/of schepen aan zijn 
geadresseerd. 

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.  

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 
M.b.t. beslispunt 1 (Lindenberghaven) 
De huidige passantenhaven ten westen van de Waalbrug was vroeger in gebruik als 
vluchthaven en werd als zodanig aangeduid. De naam Vluchthaven is echter nooit formeel 
vastgesteld, hoewel er wel woonschepen aan genummerd zijn; deze adressen worden door 
TNT niet erkend, wat lastig is voor de bewoners. In 1988 verloor de haven de primaire functie 
van vluchthaven, waarna de naam Lindenberghaven ingeburgerd raakte. Op het moment 
worden zowel de naam Vluchthaven als de naam Lindenberghaven gebruikt, wat tot 
verwarring kan leiden. Om die reden en omdat de haven primair gebruikt wordt voor recreatie 
en pleziervaart en wij dit gebied meer willen betrekken bij de stad, stellen wij u voor de naam 
Lindenberghaven vast te stellen. Om de bewoners van de woonschepen die geadresseerd 
zijn aan de Vluchthaven de gelegenheid te geven zich op de adreswijziging voor te bereiden, 
stellen wij voor deze naamgeving te laten ingaan op 1 september 2009. 
 
M.b.t. beslispunt 2 (‘t Meertje) 
Het water, gedeeltelijk in gebruik als woonschiphaven, ten oosten van de Waalbrug tussen 
Ubbergseweg, Ooysedijk en Ooyse Sluispad staat bekend onder de naam ’t Meertje. Deze 
naam is in gebruik voor de adressering van enige woonschepen, maar is nooit formeel 
vastgesteld. 
 
M.b.t. beslispunt 3 (Grameystraat) 
De naam Grameystraat is abusievelijk niet opgenomen in het Raadsbesluit d.d. 1 juli 1959, 
waarmee straatnamen werden vastgesteld in het toenmalige plan Groenewoud II. Uit de 
notulen van de raadsvergadering blijkt dat het raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959 (Afd. III. no. 
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4851/59) zonder verdere discussie door de toenmalige Gemeenteraad is overgenomen. De 
naam Grameystraat maakte deel uit van genoemd voorstel.  

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".  
 
De bewoners van de woonschepen in de haven, genoemd in beslispunt 1, zijn op de hoogte 
gebracht van dit naamgevingsvoorstel en krijgen persoonlijk bericht van het besluit dat uw 
raad neemt. 
 
Over het conceptvoorstel voor de naamgeving van de haven, genoemd in beslispunt 1, is de 
zienswijze gevraagd van Domeinen als eigenaar en van Rijkswaterstaat als materieel 
beheerder. Beide organisaties hebben schriftelijk meegedeeld geen bezwaar te hebben tegen 
de voorgestelde naamgeving. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Indien nodig worden naamborden aangebracht, volgens de kwaliteitseisen die de afdeling 
Stadsbeheer daarvoor hanteert. 
 
In de Haven- en Kadeverordening wordt momenteel nog de naam Vluchthaven gehanteerd 
voor de haven, bedoeld in beslispunt 1; deze verordening wordt in de tweede helft van 2009 
aangepast, waarbij ook de naam van de bedoelde haven indien nodig zal worden aangepast. 
 

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

  
Bijlage(n): Tekeningen nrs. 314701, 314621 en  314421 
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 Straatnaamgeving - Formaliseren drie bestaande namen (97/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 19 mei 2009 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 314701 en gedateerd 28-
01-2009, voor de grijsgearceerde haven, gelegen direct ten westen van de 
Waalbrug:  

a. de naam Lindenberghaven vast te stellen; 
b. deze naamgeving te laten ingaan op 1 september 2009. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 314621 en gedateerd 28-
01-2009, voor het grijsgearceerde water, gelegen ten oosten van de 
Waalbrug tussen Ubbergseweg, Ooysedijk en Ooyse Sluispad, de naam ’t 
Meertje vast te stellen. 

3. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 314421 en gedateerd 22-
01-2009, en in overeenstemming met het raadsvoorstel d.d. 20 juni 1959, 
voor de straat, gelegen in de wijk Groenewoud in de zogenaamde 
Zilversmedenbuurt, tussen de Schlatmaekerstraat en de Gerrit van 
Durenstraat, alsnog de naam Grameystraat vast te stellen. 

 
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 
Conform vastgesteld 

 


	cvs
	1 Probleemstelling
	2 Juridische aspecten
	3 Doelstelling
	4 Argumenten
	5 Klimaat
	Financiën
	7 Communicatie
	8 Uitvoering en evaluatie
	9 Risico

	informatiebrief bewoners Vluchthaven SCAN
	rvs
	1 Inleiding
	1.1 Wettelijk- of beleidskader
	1.2 Relatie met programma

	2 Doelstelling
	3 Argumenten
	4 Klimaat
	Risico’s
	6 Financiën
	7 Communicatie
	8 Uitvoering en evaluatie

	Lindenberghaven_314701_1
	314701

	't Meertje_314621_1
	314621

	Grameystraat_314421_1
	314421




