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Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving met betrekking tot de naamgeving van 
13 straten in de buurt Het Nijland in Oosterhout en de onttrekking aan de straatnaamgeving 
van een gedeelte van de Fruitlaan. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening genummerd 174066, gedateerd 14-10-2005: 
 
1. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan te onttrekken aan straatnaamgeving. 
 
2. Aan de rondlopende 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 met zowel links als rechts twee aftakkingen, en die na ca 150 m 
een vertakking heeft naar het noorden en een naar het zuiden, afbuigt in zuidwestelijke 
richting met drie aftakkingen ter linkerzijde, na ca 500 m afbuigt naar het zuidoosten en 
na ca 100 m in noordoostelijke richting terugloopt naar het beginpunt met twee 
aftakkingen naar links, de naam Kaneelstraat te geven. 

 
3. Aan de straat die grenst aan de zuidelijke aftakking van de onder 2 genoemde straat en 

die, een hof vormend, in het zuidwesten grenst aan de onder 4 genoemde straat en in 
het zuidoosten aan het in noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 
genoemde straat, de naam Kamillestraat te geven. 

 
4. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 3 genoemde straat en parallel 

lopend met het noordwestelijk lopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en die 
in het noordwesten en in het zuidwesten begrensd wordt door de onder 2 genoemde 
straat, de naam Venkelstraat te geven. 
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5. Aan de doodlopende straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 4 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door de onder 2 
genoemde straat, de naam Basilicumstraat te geven. 

 
6. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 5 genoemde straat en vrijwel 

parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten begrensd wordt 
door de onder 2 genoemde straat, de naam Dillestraat te geven. 

 
7. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van het aan de straatnaamgeving onttrokken 

gedeelte van de Fruitlaan en parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het 
zuidwesten begrensd wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Kervelstraat te 
geven. 

 
8. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 7 genoemde straat en parallel 

daaraan lopend, de naam Korianderstraat te geven. 
 
9. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 8 genoemde straat en parallel 

daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten begrensd wordt door de 
onder 2 genoemde straat, de naam Sesamstraat te geven. 

 
10. Aan de eerste straat, gerekend vanaf de rotonde in de Groenestraat, die in het noorden 

begrensd wordt door het in noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 
2 genoemde straat en in het zuiden door de Groenestraat, de naam Saffraanstraat te 
geven. 

 
11. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 10 genoemde straat en parallel 

daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke 
richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuidoosten door 
de Groenestraat, de naam Vanillestraat te geven. 

 
12. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 11 genoemde straat en parallel 

daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke 
richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuidoosten door 
de Groenestraat, de naam Marjoleinstraat te geven. 

 
13. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de Fruitlaan en parallel daaraan lopend en die 

in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke richting teruglopende 
gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuidoosten door de Groenestraat, de 
naam Nootmuskaatstraat te geven. 

 
14. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 13 genoemde straat en parallel 

daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke 
richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuidoosten door 
de Groenestraat, de naam Oreganostraat te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Circa drie jaar geleden heeft de commissie namen bedacht voor elf straten in Het Nijland 
op basis van het toen geldende stratenplan. Als gevolg van het ontbreken van een MER 
heeft de rechter destijds de bouw in de Waalsprong stilgelegd. Nadien is er veel 
veranderd en is er een ander plan gemaakt voor dit gebied dat meer recht wil doen aan 
het Betuwse karakter ervan. Er is reeds gestart met de bouw van particuliere woningen, 
wat adressen en dus straatnamen noodzakelijk maakt. 
 
De naamgeving van de straten in bovengenoemd plangebied  is besproken in de 
vergaderingen van de commissie straatnaamgeving van 2 november 2000, 1 februari 
2001, 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 

2 Doelstelling 
Een goede straatnaamgeving in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
In de vergadering van 2 november 2000 heeft de commissie als thema voor de straten in 
Het Nijland de namen van kruiden en specerijen gekozen. In de vergadering van 2 
september 2005 kiest de commissie unaniem voor handhaving van dit thema, dat goed 
past bij het relatief landelijke karakter van het gebied. 
Bij de keuze van de kruiden en specerijen (in ruime zin) heeft de commissie zich laten 
leiden door herkenbaarheid enerzijds en enige exclusiviteit anderzijds.  
De commissie koos unaniem voor 12 van de 13 in dit advies genoemde straatnamen. 
Aan de keuze voor Sesamstraat ging enige discussie vooraf, omdat deze naam 
onbedoelde associaties met het gelijknamige televisieprogramma zou kunnen opleveren. 
Uiteindelijk koos een meerderheid van de commissie voor deze naam. 

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

5 Juridische aspecten 
N.v.t. 

6 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in weekblad "De Brug" en op de website van de 
gemeente Nijmegen. 

7 Uitvoering 
De afdeling stadsbeheer zal zonodig zorgdragen voor het aanbrengen van de benodigde 
straatnaamborden. 
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De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. J.H.J. Lamers mevr. F.H. te Raa 
 
 
Bijlagen: tekening  
Ter inzage: tekening  
 

  
 
  
  

jongw0
Onderstreping





 
  pagina 31
Agendapunt  Omschrijving voorstel 

 

 31

 
12.   Voorstellen van de commissie Straatnaamgeving 

 
1. Straatnaamgeving Coldplaystraat en Deep Purplestraat 

230/2005 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 oktober 2005  
Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 173581, gedateerd 06-10-
2005 en 173819, gedateerd 06-10-2005: 
1. Het grijs gearceerde gedeelte van Smitjesland te onttrekken aan de 

straatnaamgeving. 
2. Aan de straat die in het westen begrensd wordt door de Groot-Brittanniëstraat, in 

het oosten door een watergang of wadi en die gelegen is tussen de Rolling 
Stonesstraat en de Beatlesstraat de naam Coldplaystraat te geven. 

3. Aan de straat die in het westen begrensd wordt door  een watergang of wadi, in 
het oosten door Het Buske en die gelegen is tussen de Pink Floydstraat en de 
Queenstraat de naam Deep Purplestraat te geven. 

4. Deze naamgeving te doen ingaan op 1 april 2006. 
 
 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005  
Conform besloten 
 
 
2. Straatnaamgeving Kaneelstraat, Kamillestraat, Venkelstraat, 

Basilicumstraat, Dillestraat, Kervelstraat, Korianderstraat, Sesamstraat, 
Saffraanstraat, Vanillestraat, Marjoleinstraat, Nootmuskaatstraat en 
Oreganostraat 
229/2005 

 
Raadsvoorstel d.d. 28 oktober 2005  
Overeenkomstig bijgaande tekening genummerd 174066, gedateerd 14-10-2005: 
1. Het grijs gearceerde gedeelte van de Fruitlaan te onttrekken aan 

straatnaamgeving. 
2. Aan de rondlopende 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 met zowel links als rechts twee 
aftakkingen, en die na ca 150 m een vertakking heeft naar het noorden en een 
naar het zuiden, afbuigt in zuidwestelijke richting met drie aftakkingen ter 
linkerzijde, na ca 500 m afbuigt naar het zuidoosten en na ca 100 m in 
noordoostelijke richting terugloopt naar het beginpunt met twee aftakkingen naar 
links, de naam Kaneelstraat te geven. 

3. Aan de straat die grenst aan de zuidelijke aftakking van de onder 2 genoemde 
straat en die, een hof vormend, in het zuidwesten grenst aan de onder 4 
genoemde straat en in het zuidoosten aan het in noordoostelijke richting 
teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat, de naam Kamillestraat 
te geven. 

4. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 3 genoemde straat en 
parallel lopend met het noordwestelijk lopende gedeelte van de onder 2 
genoemde straat en die in het noordwesten en in het zuidwesten begrensd 
wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Venkelstraat te geven. 

5. Aan de doodlopende straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 4 genoemde 
straat en parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt 
door de onder 2 genoemde straat, de naam Basilicumstraat te geven. 

6. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 5 genoemde straat en 
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vrijwel parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten 
begrensd wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Dillestraat te 
geven. 

7. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van het aan de straatnaamgeving 
onttrokken gedeelte van de Fruitlaan en parallel daaraan lopend en die in het 
noordwesten en in het zuidwesten begrensd wordt door de onder 2 genoemde 
straat, de naam Kervelstraat te geven. 

8. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 7 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend, de naam Korianderstraat te geven. 

9. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 8 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten en in het zuidwesten 
begrensd wordt door de onder 2 genoemde straat, de naam Sesamstraat te 
geven. 

10. Aan de eerste straat, gerekend vanaf de rotonde in de Groenestraat, die in het 
noorden begrensd wordt door het in noordoostelijke richting teruglopende 
gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het zuiden door de 
Groenestraat, de naam Saffraanstraat te geven. 

11. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 10 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Vanillestraat te geven 

12. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 11 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Marjoleinstraat te geven. 

13. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de Fruitlaan en parallel daaraan 
lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in noordoostelijke 
richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat en in het 
zuidoosten door de Groenestraat, de naam Nootmuskaatstraat te geven. 

14. Aan de straat, gelegen ten zuidwesten van de onder 13 genoemde straat en 
parallel daaraan lopend en die in het noordwesten begrensd wordt door het in 
noordoostelijke richting teruglopende gedeelte van de onder 2 genoemde straat 
en in het zuidoosten door de Groenestraat, de naam Oreganostraat te geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
Voorstel aanvaard met een stemverklaring van de fractie NijmegenNu tegen de 
naam Sesamstraat 
 
 
3. Straatnaamgeving sportpark Vossenpels 

231/2005 
 
Raadsvoorstel d.d. 28 oktober 2005  
Overeenkomstig bijgaande tekening 166879, gedateerd 14-07-05: 
Aan het grijs gearceerde sportpark in de buurt Vossenpels in Lent de naam 
sportpark Vossenpels te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 9 november 2005 
Conform besloten 
 
 
 
 
 
 


