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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
23 augustus 2006     /     130/2006 

Onderwerp 
Straatnaamgeving 

Programma / Programmanummer 
Burger en Bestuur / 2110 

Portefeuillehouder 
P.F.G. Depla 

Voorstel van de commissie straatnaamgeving d.d. 9 juni 2006 
 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van het 
stadsdeel ten noorden van de Waal. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de commissie straatnaamgeving 
van 9 juni 2006 
 
 
Voorstel om te besluiten 
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 183099, gedateerd 09-03-2006: 
 
•  Aan het grijs gearceerde stadsdeel, gelegen ten noorden van de Waal de naam Nijmegen-

Noord te geven. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Op 28 maart 2006 heeft het college besloten Rijkswaterstaat (RWS) te verzoeken de 
bewegwijzering op de rijkswegen vanuit het westen van het land naar Nijmegen aan te 
passen. Het betreft aanpassing van de aanduidingen rond het kooppunt Valburg op de 
rijkswegen, wellicht aangevuld met een aanpassing op de A15 bij Valburg. Als alles 
volgens planning verloopt, zal de bewegwijzering in het najaar worden aangepast. Hierbij 
zal verwezen worden naar Nijmegen-Noord. 
 
Deze naamgeving is aan de orde geweest in de openbare vergaderingen van de 
commissie straatnaamgeving van 17 maart 2004, 5 november 2004, 15 april 2005 en 9 
juni 2006. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen en 
overeenstemming tussen die naamgeving en de verwijzing daarnaar van buiten de 
gemeentegrenzen. 

3 Argumenten 
‘Nijmegen-Noord’ is geen officieel door de raad vastgelegde stadsdeelaanduiding. 
Hoewel de nieuwe bewegwijzering door RWS niet op Nijmeegs grondgebied plaatsvindt, 
is het  gewenst dat er overeenstemming is tussen de naamgeving binnen de 
gemeentegrenzen en de verwijzing daarnaar van buiten die grenzen. 
 

 De naamgeving ‘Nijmegen-Noord’ 
• wordt in de praktijk al gehanteerd  voor het stadsdeel ten noorden van de Waal, zoals 

te zien is in de gemeentelijke stratenlijst; 
•  sluit aan bij de naamgeving van de stadsdelen ‘Nijmegen-Oost’, ‘Nijmegen-West’ en 

‘Nijmegen-Zuid’; 
•  loopt vooruit op de notitie Wijk- en gebiedsindeling die in voorbereiding is, maar is 

daarmee niet in strijd. 

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

7 Uitvoering 
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De afdeling stadsbeheer zal zonodig zorgdragen voor het aanbrengen van naamborden. 
 

De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De  Voorzitter, De Secretaris, 
 

 
 
 
dhr. P.P. Leferink op Reinink mevr. F.H. te Raa 

 

 
Bijlage(n): tekening 183099  
Ter inzage: tekening 183099  
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22  Voorstellen van de commissie Straatnaamgeving: 
 

a. Castellastraat en Biesmanstraat 
129/2006 

 
Raadsvoorstel d.d. 18 juli 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 177400, gedateerd 23-05-
2006: 
1. Aan de straat op het binnenterrein, met een hoofdontsluiting op de 

Graafsedwarsstraat de naam Castellastraat te geven. 
2. Aan de doodlopende straat die zijn ontsluiting heeft op de de Ruyterstraat de naam 

Biesmanstraat te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006  
Conform besloten 
 
 
b. (stadsdeel) Nijmegen-Noord  

130/2006 
 
Raadsvoorstel d.d. 18 juli 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 183099, gedateerd 09-03-
2006: 
1. Aan het grijs gearceerde stadsdeel, gelegen ten noorden van de Waal de naam 

Nijmegen-Noord te geven. 
 
Raadsbesluit d.d. 23 augustus 2006  
Conform besloten 
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