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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 

10 juni 2009        /        98/2009 

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 

N.v.t. 

Onderwerp 

Straatnaamgeving - Formaliseren naamgeving Weezenhof 93e straat 

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 aanpassen van het naamgevingsbesluit van de huidige straatnaam 
Weezenhof 93e straat aan de systematiek van de (overige) straten in de wijk Weezenhof.  
Deze aanpassing is nodig om overeenstemming te bereiken tussen de adresregistratie van de 
gemeente Nijmegen en die van TNT Post. De wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(BAG) schrijft een dergelijke overeenstemming voor. De BAG wordt medio 2009 ingevoerd. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. De naam Weezenhof 93e straat te onttrekken aan de straatnaamgeving onder intrekking 
van beslispunt 2 van het Raadsbesluit d.d. 18 september 1985 (RV 297/1985).  

 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 319141 en gedateerd 03-03-2009, aan 

de grijsgearceerde straat die gelegen is in de wijken Weezenhof en Vogelzang en die 
loopt van de grens met de gemeente Heumen tot aan de straat, die gelegen is in de wijk 
Weezenhof en waarvan de huisnummers beginnen met 92, te betrekken in de 
naamgeving van de wijk Weezenhof. 

 
3. Het college op te dragen de huizen aan deze straat te (blijven) nummeren met nummers 

die beginnen met de cijfercombinatie 93. 
 

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 
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. Tevens dient overeenstemming te 
bestaan tussen zo’n besluit enerzijds en de adresregistraties van de gemeente en van TNT 
Post anderzijds.  
 
Bij de straat waarvoor in 1985 de naam Weezenhof 93e straat is vastgesteld door uw raad, 
blijkt een discrepantie te bestaan tussen het raadsbesluit en de adresregistratie van TNT 
Post. Aangezien het besluit uit 1985 afwijkt van de naamgevingssystematiek van de overige 
straten in Dukenburg, en de administratie van TNT Post de oorspronkelijke systematiek volgt, 
stellen wij uw raad voor het besluit aan te passen aan de systematiek, met dien verstande dat 
deze weg gedeeltelijk in de wijk Vogelzang ligt. Dit levert geen probleem op, omdat in die wijk 
geen huizen genummerd zijn aan de wijk- tevens straatnaam. 

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 
Zie inleiding. 

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. 



Voorstel aan de Raad 

Vervolgvel 

2 

 

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 
Buiten de communicatie en doorvoering van de straatnaam in de gemeentelijke systemen, 
zijn geen uitvoerende activiteiten noodzakelijk, anders dan toepassing van het besluit bij 
beleid en uitvoering. 

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

Bijlage(n):  Bijlage(n): Tekening nr. 319141 
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22. 

 
 

 Straatnaamgeving - Formaliseren naamgeving Weezenhof 93e straat (98/2009) 

 
Raadsvoorstel d.d. 19 mei 2009 

1. De naam Weezenhof 93e straat te onttrekken aan de straatnaamgeving 
onder intrekking van beslispunt 2 van het Raadsbesluit d.d. 18 september 
1985 (RV 297/1985).  

2. Overeenkomstig bijgaande tekening, genummerd 319141 en gedateerd 03-
03-2009, aan de grijsgearceerde straat die gelegen is in de wijken 
Weezenhof en Vogelzang en die loopt van de grens met de gemeente 
Heumen tot aan de straat, die gelegen is in de wijk Weezenhof en waarvan 
de huisnummers beginnen met 92, te betrekken in de naamgeving van de 
wijk Weezenhof. 

3. Het college op te dragen de huizen aan deze straat te (blijven) nummeren 
met nummers die beginnen met de cijfercombinatie 93. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 
Conform vastgesteld 
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