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- Raadsbesluit  inzake straatnaamgeving (Handhaving voorgaand besluit ook voor wat 

betreft Colplaystraat en Smitjesland) van 29 november 2006 (raadsvoorstel nummer 
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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
9 en 15 november 2005   /   230/2005

Onderwerp 
straatnaamgeving 

Programma / Programmanummer 
Burgerzaken / 2120 

Portefeuillehouder 
P.F.G. Depla 

Voorstel van de Commissie Straatnaamgeving d.d. 28 oktober 2005 
 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving met betrekking tot het gedeeltelijk 
intrekken van de straatnaam Smitjesland in de buurt Visveld in Lent en tot naamgeving van 
twee gedeelten van het aan de straatnaamgeving onttrokken gedeelte van Smitjesland.  
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 17 juni 2005, 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 
 
Voorstel om te besluiten 
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. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
De straat Smitjesland in de buurt Visveld in Lent heeft een aantal bestaande woningen. 
Tussen deze woningen worden nieuwe woningen gebouwd. Ook wordt de straat 
Smitjesland na de bouw op een tweetal plaatsen doorbroken door een watergang of 
wadi, waarvan hulpdiensten geen gebruik kunnen maken.  
Als gevolg van deze veranderingen is Smitjesland geen doorgaande weg meer en wordt 
bovendien de bestaande huisnummering doorbroken. Als gevolg hiervan is er behoefte 
aan nieuwe straatnaamgeving voor het gedeelte van Smitjesland dat gelegen is tussen 
Het Buske en de Groot-Brittanniëstraat. 
 
Deze naamgeving is besproken in de vergaderingen van de commissie straatnaamgeving 
van 17 juni 2005, 2 september 2005 en 28 oktober 2005. 
 

2 Doelstelling 
Een goede straatnaamgeving in de gemeente Nijmegen. 
 

3 Argumenten 
Voor de straten in deze buurt is in het verleden gekozen voor het thema Britse 
popmuzikanten (uit de jaren zestig van de twintigste eeuw). Na enige discussie kiest een 
meerderheid van de commissie voor de Britse groepen Deep Purple en Coldplay, ook al 
dateert de laatste niet uit de genoemde periode. Herkenbaarheid, uitspreekbaarheid en 
het ontbreken van onbedoelde (negatieve) associaties waren bij deze keuze de 
belangrijkste criteria.  
Op dit moment worden bouwkavels verkocht. Daarbij wordt de naam Smitjesland 
gehanteerd. Om die reden dient de nieuwe naamgeving niet voor 1 april 2006 in te gaan. 

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. De betrokken bewoners worden via een brief geïnformeerd door de 
afdeling Bouwen en Wonen en ontvangen een aantal adreswijzigingskaarten. 

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

De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. J.H.J. Lamers mevr. F.H. te Raa 
 

 Bijlage: tekeningen 173581 en 173819  
Ter inzage: tekeningen 173581 en 173819    
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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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Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
29 november 2006 / 217/2006 

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

Onderwerp 
straatnaamgeving 

Programma / Programmanummer 
Burger & Bestuur /  

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van de Commissie voor de straatnaamgeving d.d. 
27 oktober 2006 

Samenvatting 
Raadsvoorstel van de commissie straatnaamgeving in aansluiting op het raadsbesluit d.d. 31 
mei 2006, waarin de Raad de Commissie straatnaamgeving verzoekt een nieuw voorstel 
betreffende de naam van de straat aangeduid als Coldplaystraat, aan de Raad voor te leggen.  
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 8 september 2006 en 27 oktober 2006. 
 
 
Voorstel om te besluiten 
1.  Het besluit van 9 november 2005 in stand te laten, ook voor zover dat de naam 

Coldplaystraat betreft. Dit betekent dat overeenkomstig bijgaande tekeningen met de 
nummers 173581, gedateerd 12-01-2006 en 173819, gedateerd 12-01-2006 

 
a. Het grijs gearceerde gedeelte van Smitjesland onttrokken blijft aan de 

straatnaamgeving. 
 

b. Voor 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 gehandhaafd blijft. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In zijn vergadering van 31 mei 2006 heeft de Raad besloten op advies van de Commissie 
voor bezwaarschriften aan de Commissie straatnaamgeving een nieuw advies te vragen 
over de naamgeving van de straat waarvoor bij raadsbesluit d.d. 9 november 2005 de 
naam Coldplaystraat was vastgesteld. Anders dan de Commissie voor bezwaarschriften 
adviseerde heeft de Raad in deze zelfde vergadering niet besloten de vijf ingediende 
bezwaarschriften gegrond te verklaren, noch het raadsbesluit van 9 november 2005 (nr. 
230/2005) in te trekken. Hieraan lag de overweging ten grondslag dat, anders dan de 
Commissie voor bezwaarschriften meende, de Commissie straatnaamgeving en de Raad 
bij de bestreden naamgeving niet het uitgangspunt “Britse popbands in de jaren zestig”, 
hebben gehanteerd. Blijk van dit laatste is dat er in de bewuste buurt al eerder straten 
zijn vernoemd naar bands uit later tijd (Queen, Police). 
 
De Commissie straatnaamgeving heeft deze naamgeving opnieuw besproken in haar 
vergaderingen d.d. 8 september 2006 en 27 oktober 2006.   

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Conform de Verordening commissie straatnaamgeving (2002), artikel 2, heeft de 
Commissie straatnaamgeving tot taak de besluitvorming van de Raad voor te bereiden en 
met het College van Burgemeester en Wethouders te overleggen over de verdeling van 
de gemeente in wijken en buurten en over de 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 
Voorafgaand aan haar vergadering d.d. 8 september 2006 heeft de Commissie 
straatnaamgeving alle bij haar bekende (toekomstige) bewoners van deze straat 
opgeroepen in gezamenlijk overleg te komen tot een voorstel voor een nieuwe naam en 
hen uitgenodigd bij de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving 
aanwezig te zijn. 
 
Tijdens de vergadering bleek dat aan deze oproep door drie van de zestien 
aangeschreven (toekomstige) bewoners gehoor was gegeven. Zij stelden de naam 
Genesisstraat voor. De Commissie straatnaamgeving meende dat deze naam verwarring 
kon geven door de associatie met het bijbelboek Genesis. Daarenboven was de 
commissie van mening dat het geringe aantal reacties een heroverweging van de naam 
niet rechtvaardigde, gezien het risico dat een andere naam weer tot bezwaren van 
andere belanghebbenden zou kunnen leiden. De commissie besloot om die reden uw raad 
te adviseren de naam Coldplaystraat te handhaven.  
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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 raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad, weekblad "De Brug" en op de 
website van de gemeente Nijmegen. De belanghebbenden krijgen bericht. 

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

De commissie voor de straatnaamgeving van Nijmegen, 
 
De Voorzitter, De Secretaris, 
 
 
 
dhr. P.P. Leferink op Reinink mevr. F.H. te Raa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: tekeningen 173581, 173819 

  
  
  
  

drogp0
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23  Voorstellen van de commissie Straatnaamgeving: 

 
a. Straatnaamgeving Campusbaan (216/2006). 
 
Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2006  
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 173364, gedateerd 26-10-

2006 de gearceerde gedeelten van de van Diemerbroeckstraat aan de 
straatnaamgeving te onttrekken, onder gedeeltelijke intrekking van het 
raadsbesluit van 9 juli 1924, nr. 5 voor zover dat betrekking heeft op 
bovengenoemde gedeelten van de van Diemerbroeckstraat. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekeningen met de nummers 173364, gedateerd 26-
10-2006 en 173363 en 192220, gedateerd 13-10-2006 aan de busbaan die loopt 
van het Stationsplein tot aan station Heyendaal, de naam Campusbaan te 
geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 29 november 2006
Conform besloten 
 
 
b. Straatnaamgeving Coldplaystraat (217/2006). 
 
Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2006  
1. Het besluit van 9 november 2005 in stand te laten, ook voor zover dat de naam 

Coldplaystraat betreft. Dit betekent dat overeenkomstig bijgaande tekeningen 
met de nummers 173581, gedateerd 12-01-2006 en 173819, gedateerd 12-01-
2006: 
a. Het grijs gearceerde gedeelte van Smitjesland onttrokken blijft aan de 

straatnaamgeving. 
b. Voor 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 
gehandhaafd blijft. 

 
Raadsbesluit d.d. 29 november 2006
Conform besloten 
 
 
c. Straatnaamgeving Ovatonde (218/2006). 
 
Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2006  
Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 175803, gedateerd 30-10-
2006: 
1. Aan de ongelijkvloerse verkeersontsluiting die als een ovale schotel over de 

A325 ligt en bedoeld is voor de afwikkeling van het verkeer in de meest 
noordelijke zone van Nijmegen-Noord de naam Keizer Augustusplein te 
geven. 

2. Aan de verbindingsweg die gelegen is in het stadsdeel Nijmegen-Noord en loopt 
van de onder 1. genoemde ongelijkvloerse verkeersontsluiting naar de 
bestaande rotonde Griftdijk-Groenestraat, de naam Keizer Hendrik VI-singel te 
geven. 

 
Raadsbesluit d.d. 29 november 2006
Conform besloten 
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