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Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
15 mei 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot naamgeving van een woonerf, gelegen in de driehoek die 
wordt gevormd door de Hatertseweg, de Slotemaker de Bruïneweg en de St. Jacobslaan en 
die gelegen is in de zogenaamde Bouwlandbuurt in de wijk St. Anna. 
 
Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan de Commissie straatnaamgeving en besproken 
in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 25 mei 2007. Het 
advies van de commissie is bijgevoegd. 
 
Voorstel om te besluiten 
 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 216139, gedateerd 08-02-2007 en 
met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
 
•  Aan het grijs gearceerde woonerf, gelegen in de driehoek die wordt gevormd door de 

Hatertseweg, de Slotemaker de Bruïneweg en de St. Jacobslaan de naam Enkstraat 
te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In de driehoek Hatertseweg - Slotemaker de Bruïneweg - St. Jacobslaan worden 34 
nieuwe woningen gebouwd aan een woonerf. De hoofdontsluiting voor alle verkeer ligt 
aan de Slotemaker de Bruïneweg en voor voetgangers en fietsers is er ook een 
ontsluiting op de Hatertseweg. I.v.m. de bestaande huisnummering kunnen deze 
woningen niet genummerd worden aan de Slotemaker de Bruïneweg en is een nieuwe 
straatnaam gewenst. 
 
Het voorstel is door ons college ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 25 
mei 2007. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Straatnaamgeving hoort 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 
Omdat er maar één hoofdontsluiting is voor alle verkeer en het aantal woningen (34) 
beperkt is, volstaat één straatnaam voor de vindbaarheid en bereikbaarheid van de 
woningen. 
 
De nieuwe straat is gelegen in de zogenaamde Bouwlandbuurt (Akkerlaan, Veld-,  
Beemd-, Bongerd-, Hof-, Meent-, Polder-, Terp-, Tuin- en Weidestraat). Een enk is het 
geheel van aaneengelegen bouwland rondom een dorp. De naam Enkstraat is kort en 
krachtig en past bij de andere namen in de buurt. 
 
In het verleden was er op het terrein een bloemisterij gevestigd. Om die reden is gedacht 
aan de naam Bloemisterijstraat. De ambtelijke werkgroep die de straatnaamgeving voor 
ons college voorbereidt, was echter van mening dat deze naam niet past in de 
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Bouwlandbuurt, omdat hij niet verwijst naar de grond zelf, maar naar de detailhandel die 
gevestigd is op en verbonden is met de grond. 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 

6 Communicatie 
Het collegebesluit m.b.t. deze naamgeving is per brief meegedeeld aan de toekomstige 
bewoners, voor zover bekend bij de gemeente. Met dezelfde brief zijn deze bewoners op 
de hoogte gebracht van de bespreking van het voorstel in de openbare vergadering van 
de Commissie straatnaamgeving van 25 mei 2007. 
 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, in weekblad "De Brug" en op 
de website van de gemeente Nijmegen. 

7 Uitvoering en evaluatie 
De afdeling stadsbeheer zal zorgdragen voor het aanbrengen van de naamborden. 

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

  

Bijlage(n): tekening met nr. 216139
 advies commissie straatnaamgeving (PM) 
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Directie Inwoners 

Regionaal Archief Nijmegen 

Openingstijden: di tlm vr 09.00 - 17.00 uur 
donderdag van 09.00 - 21 .O0 uur 

Aan de gemeenteraad van Nijmegen 

Datum 
29-05-2007 

Ons kenmerk 
L310/ 

Onderwerp Datum uw brief 
Straatnaamgeving (Enkstraat) 

Mariënburg 27 
651 1 PS Nijmegen 
Telefoon (024) 329 22 80 
Telefax (024) 329 22 84 
E-mail gemeente@nijmegen.nl 

Postadres 

Postbus 91 05 
6500 HG Nijmegen 

Contactpersoon 
Fineke te Raa 

Doorkiesnummer 
3292299 

Geachte leden van de raad, 

De Commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen adviseert onze raad 
te besluiten overeenkomstig het voorstel van het college van 
Burgemeester en Wethouders, d.d. 15 mei 2007, nr. 07.0012502 (zie 
bijlage) . 
De commissie heeft over dit voorstel gesproken in haar vergadering van 
25 mei 2007. Voor deze vergadering zijn ook de belanghebbenden bij deze 
naamgeving uitgenodigd door middel van bijgevoegde brief. Twee van hen 
hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt; zij hadden geen bezwaar tegen 
de naamgeving. 

Hoogachtend, 

De Commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 

De Voorzitter, 
'., 

_, . .- *,--M--- 
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29.  Straatnaamgeving Enkstraat (129/2007) 

 
Raadsvoorstel d.d. 15 mei 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 216139, gedateerd 08-02-
2007 en met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
 Aan het grijs gearceerde woonerf, gelegen in de driehoek die wordt gevormd 

door de Hatertseweg, de Slotemaker de Bruïneweg en de St. Jacobslaan de 
naam Enkstraat te geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 27 juni 2007  
Conform besloten 
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