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 Advies commissie straatnaamgeving. 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
 
 Bijbehorende tekeningen: 240519 en 240479 
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Aantal bladzijden / verkoopprijs 
13 / € 0,65 



Voorstel aan de Raad 
 

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Fineke te Raa, 2299, f.te.raa@nijmegen.nl 
 
   2007-10-03_RV Het Nijland-versie raad.doc
 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
3 oktober 2007     / 192/2007 

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

Onderwerp 
Herziening straatnaamgeving Het Nijland 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
4 september 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel met betrekking tot de herziening van de naamgeving in de buurt Het Nijland in 
Oosterhout. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de commissie straatnaamgeving 
van 14 september 2007. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekeningen genummerd 240479, gedateerd 28-08-2007 en 
240519, gedateerd 28-08-2007 en met inachtneming van het advies van de Commissie 
straatnaamgeving: 
 
1. De grijs gearceerde straten, zijnde Kaneelstraat, Basilicumstraat, Dillestraat, Kervelstraat, 

Korianderstraat en Sesamstraat, te onttrekken aan de straatnaamgeving, onder intrekking 
van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 (raadsvoorstel 2006/17) voorzover het 
genoemde straten betreft. 

 
2. Aan de rondlopende grijsgearceerde straat die vanaf de rotonde in de Groenestraat in 

noordwestelijke richting loopt, na ca 50 m afbuigt naar het westen, na ca 50 m weer in 
noordwestelijke richting verder loopt, na ca 150 m een vertakking heeft naar het noorden 
en een naar het zuiden en afbuigt in zuidwestelijke richting, na ca 500 m afbuigt naar het 
zuidoosten en na ca 100 m in noordoostelijke richting terugloopt naar het beginpunt, de 
naam Kruidenstraat te geven. 

 
3. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan te onttrekken aan de straatnaamgeving, 

onder gedeeltelijke intrekking van beslispunt 12 van het raadsbesluit d.d. 7 juli 1999 
(raadsvoorstel 1999/110) en aan dit gedeelte, alsmede aan het noordwestelijk vervolg 
daarvan, tot aan de onder 2. genoemde straat, de naam Dillestraat te geven. 

 
4. De grijs gearceerde straat, zijnde de Oreganostraat te onttrekken aan de 

straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
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(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat opnieuw 
te benoemen als Sesamstraat. 

 
5. De grijs gearceerde straat, zijnde de Nootmuskaatstraat te onttrekken aan de 

straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat opnieuw 
te benoemen als Oreganopad. 

 
6. De grijs gearceerde straat, zijnde de Saffraanstraat te onttrekken aan de 

straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat opnieuw 
te benoemen als Saffraanpad.  

 
7. Aan het grijs gearceerde pad, gelegen ten zuidwesten van de Venkelstraat en parallel 

daaraan lopend, de naam Korianderpad te geven. 
 
8. Aan het grijs gearceerde pad, gelegen ten zuidwesten van het onder 8 genoemde pad en 

parallel daaraan lopend, de naam Basilicumpad te geven. 
 
9. Het besluit te doen ingaan per 1 mei 2008. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In zijn vergadering van 9 november 2005 heeft uw raad een besluit genomen tot 
naamgeving van 13 straten in de nieuw te bouwen buurt Het Nijland in Oosterhout.  
Bij handhaving van dit besluit blijkt de vindbaarheid van de te bouwen woningen niet 
optimaal. Dit wordt veroorzaakt door een gewijzigde verdeling van openbare en niet-
openbare ontsluitingen van de woningen, met name binnen de ring van de huidige 
Kaneelstraat. De niet-openbare ontsluitingen zijn door de ontwikkelaar nader in te 
richten, wat gevolgen kan hebben voor de oriëntatie van de voordeuren. In verband met 
de vindbaarheid van de woningen adviseert met name de brandweer de huizen in principe 
te nummeren aan de straten waaraan zich de voordeur bevindt. Uitgaande van de in 
2005 benoemde straten, zouden in de huidige situatie veel woningen in Het Nijland aan 
de achterzijde ontsloten moeten worden. Een vergelijkbare, reeds gerealiseerde, situatie 
doet zich voor rondom de Fruitlaan in de buurten De Elten en De Boomgaard, eveneens in 
Oosterhout. Bewoners van die woningen dringen momenteel bij de gemeente aan op een 
oplossing van de door hen ervaren problemen m.b.t. de vindbaarheid van hun woningen. 
Het onderhavige voorstel bedoelt een dergelijke situatie te voorkomen. 
 
In zijn vergadering van 29 november 2006 heeft uw raad besloten tot het hernoemen 
van dubbele straatnamen in de gemeente Nijmegen en hierbij alle overige straatnamen te 
betrekken die aanleiding kunnen geven tot verwarring. De Kaneelstraat, gelegen in de 
buurt Het Nijland in Oosterhout, is een van de straten waarvan brandweer en 
ambulancedienst hebben aangegeven dat die verwarring kan opleveren, in dit geval met 
de Kameelstraat. Aangezien de Kaneelstraat op dit moment slechts drie bewoners kent 
en de Kameelstraat er 26 telt, komt de Kaneelstraat in aanmerking voor hernoeming. 
Wachten met de hernoeming van deze ringweg tot de woonplaatswijziging ingaat, lijkt 
onverstandig omdat de straat tegen die tijd veel meer bewoners kent die dan alle 
getroffen worden door zowel een straatnaam- als een postcodewijziging. Bovendien 
heeft de Kaneelstraat tegen die tijd waarschijnlijk zoveel bewoners dat dan, volgens de 
door uw raad op 29 november 2006 vastgestelde criteria juist de Kameelstraat in 
aanmerking komt voor hernoeming. In beide gevallen worden (veel) meer bewoners 
geconfronteerd met een adreswijziging dan nu het geval is.  
 
Het voorstel is door ons college ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van 14 
september 2007. 

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.  
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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 
M.b.t. de hernoeming van Kaneelstraat in Kruidenstraat 
De Kaneelstraat levert verwarring op met de Kameelstraat en komt om die reden in 
aanmerking voor hernoeming. Momenteel is het aantal bewoners gering (drie), maar dat 
zal in de toekomst sterk toenemen. Dat kan betekenen dat dan, volgens de door uw raad 
op 29 november 2006 vastgestelde criteria de Kameelstraat (26 bewoners) in 
aanmerking komt voor hernoeming. Daarom stellen wij uw raad voor deze wijziging nu 
reeds door te voeren en niet te wachten tot de voorgenomen woonplaatswijziging wordt 
gerealiseerd. 
 
De algemene naam ‘Kruidenstraat’ wordt voorgesteld omdat het hier een ringweg betreft 
waarop alle overige straten en paden uitkomen. Voor deze paden en straten zijn in het 
verleden namen van specifieke kruiden en specerijen gekozen en vastgesteld.  
 
M.b.t. de betrekking van vier fietspaden bij de straatnaamgeving 
In Het Nijland zijn vier fietspaden die voor naamgeving in aanmerking komen, omdat aan 
deze paden voordeuren zijn gelegen. Het betreft het te benoemen Korianderpad, 
Basilicumpad, Saffraanpad en Oreganopad. Het achtervoegsel ‘pad’ maakt duidelijk dat 
auto’s hier geen toegang hebben. 
 
M.b.t. de hernoeming van een gedeelte van de Fruitlaan 
Het kleine gedeelte van de Fruitlaan dat gelegen is in de buurt Het Nijland is, anders dan 
de rest van de Fruitlaan, wel toegankelijk voor alle verkeer en bovendien van deze rest 
gescheiden door de Groenestraat. Aan dit straatgedeelte worden huizen genummerd, 
evenals aan het vervolg dat momenteel bestaat uit een groenstrook met trottoirs aan 
weerszijden. Voor de vindbaarheid lijkt het verstandig deze straat één naam te geven en 
daarvoor een naam te kiezen die past bij de overige kruiden- en specerijennamen. Om die 
reden wordt voorgesteld deze straat de naam Dillestraat te geven. 
 
M.b.t. het niet-benoemen van enige toegangspaden binnen de ring van de te benoemen 
Kruidenstraat  
De percelen die, binnen de ring van de te benoemen Kruidenstraat, gelegen zijn ter 
weerszijden van de te benoemen Dillestraat, zijn door de ontwikkelaar vrij in te richten. 
Dat betekent dat de oriëntatie van de voordeur per woning kan variëren. Ook de 
toegangspaden, die geen deel uitmaken van de openbare ruimte, zijn door de 
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ontwikkelaar vrij in te richten. Het betreft een gering aantal woningen dat naar 
verwachting genummerd kan worden aan de te benoemen Kruidenstraat. Om die reden 
stellen wij u voor deze paden niet te benoemen. Mocht na de definitieve inrichting blijken 
dat naamgeving toch gewenst is, dan doen wij u daartoe een nieuw voorstel. 
 
M.b.t. het niet-gebruiken van een tweetal in 2005 vastgestelde namen 
Als gevolg van het voorliggend voorstel worden twee in 2005 vastgestelde straatnamen 
niet meer gebruikt, namelijk Nootmuskaatstraat en Kervelstraat. Reden daarvoor is, dat 
de kruiden kervel en nootmuskaat, minder dan koriander en dille aanspraak kunnen 
maken op ‘enige exclusiviteit’, een van de criteria die de commissie straatnaamgeving 
hanteerde bij de keuze voor de te vernoemen kruiden.  
 
M.b.t. de ingangsdatum 
De ingangsdatum wordt vastgesteld op 1 mei 2008, d.w.z. na de jaarwisseling en ruim 
een half jaar nadat uw raad beslist over deze naamgeving, zodat de bewoners van de 
huidige Kaneelstraat voldoende gelegenheid krijgen zich op deze adreswijziging voor te 
bereiden en hun relaties ervan op de hoogte te brengen. Eenmalig krijgen zij tevens per 
adres een voorlichtingspakket van TNT post over adreswijzigingen en 20 
adreswijzigingskaarten. Overigens zullen de huisnummers en postcode gehandhaafd 
blijven, wat ook na de ingangsdatum van 1 mei 2008 de bezorging van aan de 
Kaneelstraat gerichte post garandeert. 

4 Risico’s 
Wanneer deze herziening geen doorgang vindt, loopt de gemeente het risico met 
eenzelfde problematiek t.a.v. de vindbaarheid van woningen en onvrede onder bewoners 
geconfronteerd te worden als momenteel speelt in het gebied rond de Fruitlaan.  
 
De huidige Kaneelstraat kent drie bewoners die geconfronteerd zullen worden met een 
adreswijziging. Om de nadelige gevolgen voor hen zoveel mogelijk te beperken wordt een 
termijn aangehouden van ruim een half jaar, waarbinnen bovendien een jaarwisseling 
valt, zodat zij ruim de gelegenheid hebben zich op deze adreswijziging voor te bereiden. 
Bovendien zullen de huisnummers en postcode gehandhaafd blijven, wat ook na de 
ingangsdatum van 1 mei 2008 de bezorging van aan de Kaneelstraat gerichte post 
garandeert. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving (publicatie, bebording, 
adreswijzigingskaarten) vallen binnen het budget van de desbetreffende afdelingen. 

6 Communicatie 
Het collegebesluit d.d. 4 september 2007 m.b.t. deze naamgeving is per brief 
meegedeeld aan de bewoners van de huidige Kaneelstraat en 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 van14 september 2007. 
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Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke 
website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

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):  
  
Bijlage(n): tekeningen genummerd 240479 en 240519 
 advies commissie straatnaamgeving 
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Directie Inwoners 
Regionaal Archief Nijmegen 

Openingstijden: di t/m vr 09.00 - 17.00 uur 
donderdag van 09.00 - 21.00 uur  

 
 

Datum  
17 september 2007  

Onderwerp 
Straatnaamgeving (Herziening Het 
Nijland) 

Ons kenmerk 
L310/ 

Datum uw brief 
 

Contactpersoon 
Fineke te Raa 

Doorkiesnummer 
3292299 

 
Geachte leden van de raad, 
 
De Commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen adviseert u te 
besluiten conform het voorstel van het college van Burgemeester en 
Wethouders, d.d. 4 september 2007, nr. 07.0019840 (zie bijlage), onder 
aanbrenging van de volgende verbeteringen: 
 

• tekening 240519, gedateerd 28-08-2007 te vervangen door een 
verbeterde versie, genummerd 240519 en gedateerd 10-09-2007, 
waarin in overeenstemming met het voorstel, de naam 
‘Oreganostraat’ is vervangen door ‘Oreganopad’  

 
• de laatste zin van de alinea M.b.t. de betrekking van vier 

fietspaden bij de straatnaamgeving (Vervolgvel 3 Argumenten, aan 
te vullen, zodat deze luidt (aanvulling gecursiveerd): 
 
Het achtervoegsel ‘pad’ maakt duidelijk dat auto’s hier geen 
toegang hebben, anders dan om gebruik te maken van de aan het 
Saffraanpad gelegen garages. 

  

 
Aan de gemeenteraad van Nijmegen 

Mariënburg 27 
6511 PS  Nijmegen 
Telefoon (024) 329 22 80 
Telefax (024) 329 22 84 
E-mail gemeente@nijmegen.nl 
 
Postadres 
Postbus 9105 
6500 HG  Nijmegen 
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De commissie heeft over dit voorstel gesproken in haar vergadering van 
14 september 2007. Voor deze openbare vergadering zijn ook de 
belanghebbenden bij de naamswijziging van Kaneelstraat naar 
Kruidenstraat uitgenodigd. Zij hebben geen gebruik gemaakt van deze 
uitnodiging. 
 
 
Hoogachtend, 
De Commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Vice-voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. H.B.W. van Hees mevr. F. H. te Raa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: raadsvoorstel 
 tekening 240519 d.d. 10-09-2007 



 
  pagina 21
Agendapunt  Omschrijving voorstel 

 

 

 
20.  Straatnaamgeving 

 
a. Herziening straatnaamgeving Het Nijland (192/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 4 september 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekeningen genummerd 240479, gedateerd 28-08-2007 
en 240519, gedateerd 28-08-2007 en met inachtneming van het advies van de 
Commissie straatnaamgeving: 
1. De grijs gearceerde straten, zijnde Kaneelstraat, Basilicumstraat, Dillestraat, 

Kervelstraat, Korianderstraat en Sesamstraat, te onttrekken aan de 
straatnaamgeving, onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voorzover het genoemde straten betreft. 

2. Aan de rondlopende grijsgearceerde straat die vanaf de rotonde in de 
Groenestraat in noordwestelijke richting loopt, na ca 50 m afbuigt naar het 
westen, na ca 50 m weer in noordwestelijke richting verder loopt, na ca 150 m 
een vertakking heeft naar het noorden en een naar het zuiden en afbuigt in 
zuidwestelijke richting, na ca 500 m afbuigt naar het zuidoosten en na ca 100 m 
in noordoostelijke richting terugloopt naar het beginpunt, de naam Kruidenstraat 
te geven. 

3. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan te onttrekken aan de 
straatnaamgeving, onder gedeeltelijke intrekking van beslispunt 12 van het 
raadsbesluit d.d. 7 juli 1999 (raadsvoorstel 1999/110) en aan dit gedeelte, 
alsmede aan het noordwestelijk vervolg daarvan, tot aan de onder 2. genoemde 
straat, de naam Dillestraat te geven. 

4. De grijs gearceerde straat, zijnde de Oreganostraat te onttrekken aan de 
straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat 
opnieuw te benoemen als Sesamstraat. 

5. De grijs gearceerde straat, zijnde de Nootmuskaatstraat te onttrekken aan de 
straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat 
opnieuw te benoemen als Oreganopad. 

6. De grijs gearceerde straat, zijnde de Saffraanstraat te onttrekken aan de 
straatnaamgeving onder intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
(raadsvoorstel 2006/17) voor zover het genoemde straat betreft en deze straat 
opnieuw te benoemen als Saffraanpad.  

7. Aan het grijs gearceerde pad, gelegen ten zuidwesten van de Venkelstraat en 
parallel daaraan lopend, de naam Korianderpad te geven. 

8. Aan het grijs gearceerde pad, gelegen ten zuidwesten van het onder 8 
genoemde pad en parallel daaraan lopend, de naam Basilicumpad te geven. 

9. Het besluit te doen ingaan per 1 mei 2008. 
 
 
Amendement: Een kleine verandering 
1e indiener P.P. Leferink op Reinink (VVD) 
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 3 Oktober 
2007, overwegende dat  
 beslispunt 9, betreffende de ingangsdatum, over het hele voorstel gaat, maar in 

de praktijk alleen maar noodzakelijk is voor de naamswijziging van Kaneelstraat 
naar Kruidenstraat. Wanneer 1 mei 2008 ook als ingangsdatum geldt voor de 
andere straten, zal dat onnodig veel vertraging opleveren voor de 
huisnummering. 

 
Besluit: 

bocha0
Notitie
De definitieve kaarten in het gemeenteblad zijn van latere datum (10-10-2007) en conform de laatste versies, welke aan de raad voor de vergadering zijn aangeboden.
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 Beslispunt 9 te wijzigen in: 
Het besluit te doen ingaan per 1 mei 2008, voor zover het de naamgeving van 
de in beslispunt 2 bedoelde straat betreft. 

 
Amendement unaniem aanvaard  
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Voorstel aanvaard met inachtneming van het aanvaarde amendement 
 
 
b. Straatnaamgeving Zwanenstraat (188/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 augustus 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 227959, gedateerd 10-05-
2007, en 228419, gedateerd 10-05-2007 en met inachtneming van het advies van de 
Commissie straatnaamgeving: 
1. Het inmiddels verdwenen gedeelte van de Zwanenstraat, dat in zuidoostelijke 

richting liep vanaf het nog bestaande gedeelte over circa 700 meter tot aan het 
voormalig tracé van de Graafseweg, te onttrekken aan de straatnaamgeving 
onder gedeeltelijke intrekking van het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 (nr.5), voor 
zover het het bedoelde gedeelte van de Zwanenstraat betreft. 

2. Het tracé dat in oostelijke richting loopt vanaf het, na onttrekking overgebleven, 
gedeelte van de Zwanenstraat tot aan de Westkanaaldijk, te betrekken bij de 
naamgeving van de Zwanenstraat. 

 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 
c. Naamgeving nieuw NS-station (in de wijk Goffert) (185/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 augustus 2007  
Met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Nijmegen Goffert vast te stellen voor een nieuw te bouwen NS-station 

in de wijk Goffert op de locatie zoals globaal aangegeven op bijgevoegde 
luchtfoto. 

2. Deze naamgeving onmiddellijk te doen ingaan. 
3. De exacte begrenzing van het onder 1. genoemde NS-station te zijner tijd door 

het college nader te laten bepalen. 
 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
 
 
d. Straatnaamgeving Achter St. Anna (197/2007) 
 
Raadsvoorstel d.d. 4 september 2007  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 242600, gedateerd 23-08-
2007, en met inachtneming van het advies van de Commissie straatnaamgeving: 
1. De naam Achter St. Anna vast te stellen voor het grijs gearceerde fietspad in de 

wijk Heijendaal, gelegen tussen de St. Annastraat en de Groenewoudseweg, 
parallel aan de Campusbaan en daarvan gescheiden door de spoorlijn. 

 
Raadsbesluit d.d. 3 oktober 2007  
Conform besloten 
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