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Opmerkingen 
 
- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 3 oktober 2007 (raadsvoorstel nummer 

188/2007). 
 
 Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. 
 
 Bijbehorende tekeningen: 227959 en 228419 
 
 Betreft aanvullende besluitvorming inzake de Zwanenstraat (een klein gedeelte wordt 

onttrokken (ged. intrekking raadsbesluit 9 juli 1924 nr. 5) en een groter deel wordt 
toegevoegd. 
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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
3 oktober 2007     / 188/2007 

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

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Zwanenstraat 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 9110 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
28 augustus 2007 

Samenvatting 
Raadsvoorstel over de onttrekking aan de straatnaamgeving van een gedeelte van de 
Zwanenstraat en de betrekking van de naam Zwanenstraat bij de voortzetting van de 
Zwanenstraat tot aan de aansluiting met de Westkanaaldijk in de wijk de Kamp in het 
stadsdeel Lindenholt. 
 
Dit voorstel is ter advisering voorgelegd aan de Commissie straatnaamgeving en besproken 
in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van 14 september 2007. 
Het advies van de commissie is bijgevoegd. 
 
Voorstel om te besluiten 
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.
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Na 1977, bij de verdere ontwikkeling van Lindenholt en zeker bij de ontwikkelling van de 
‘Brabantse Poort’, begin jaren ‘90 van de vorige eeuw, is het tracé van de Zwanenstraat 
in oostelijke richting verlegd. Bij de beslispunten van het raadsbesluit d.d. 16 december 
1992, raadsvoorstel 271/1992 m.b.t. de gewijzigde wegenstructuur binnen het project 
‘Brabantse Poort’ is de Zwanenstraat ten onrechte niet betrokken. Daarna, in de jaren 
1995-1996, werd de Zwanenstraat verder omgebogen naar de Westkanaaldijk. Ook dit 
nieuwe tracé is nooit betrokken in de straatnaamgeving. Om dit manco te herstellen doen 
wij uw raad dit voorstel. 
 
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 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 
Straatnaamgeving dient in overeenstemming te zijn met de feitelijke situatie. 

4 Risico’s 
N.v.t. 

5 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de afdeling 
Publiekszaken. 
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6 Communicatie 
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): tekeningen met de nummers 227959 en 228419
 advies commissie straatnaamgeving 
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Agendapunt  Omschrijving voorstel 

 

 

 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 

Redactie gemeenteblad
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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