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Voorstel van de Commissie voor de straatnaamgeving d.d. 
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Samenvatting 
Raadsvoorstel van de Commissie straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving van de 
ongelijkvloerse verkeersontsluiting die als een ovale schotel over de A325 ligt en voor de te 
realiseren verbindingsweg naar de bestaande rotonde Griftdijk-Groenestraat, beide in het 
stadsdeel Nijmegen-Noord. 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 4 februari 2004, 9 december 2005, 6 oktober 2006 en 27 oktober 2006. 
 
 
Voorstel om te besluiten 
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. 

 



Voorstel aan de Raad 

 

   RV 29-11-06_Ovatonde1.doc 

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Begin 2005 is men gestart met de realisatie van 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. Het verkeer wordt op twee 
hoogteniveaus gescheiden en kan zo zonder problemen doorgang vinden naar zijn 
bestemming. Naar verwachting kan deze zogenaamde ovatonde in 2007 of 2008 in 
gebruik worden genomen. In verband hiermee is een naam nodig. 
 
Ook de te realiseren verbindingsweg vanaf de ovatonde naar de bestaande rotonde 
Griftdijk-Groenestraat komt voor benoeming in aanmerking. 

 
Deze naamgeving is besproken in de vergaderingen van de Commissie straatnaamgeving 
van 4 februari 2004, 9 december 2005, 6 oktober 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 
M.b.t. het “Keizer Augustusplein” 
Rijdend van het Keizer Karelplein bereikt men via het Keizer Traianusplein de ovatonde. 
Door deze naar Keizer Augustus te noemen wordt in de tijd teruggegaan van Keizer 
Karel, via Keizer Traianus naar Keizer Augustus. 
Keizer Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) stuurde de Romeinse troepen richting Nijmegen. 
Na de legering van troepen op de Hunnerberg (rond 19 v.Chr.) werd omstreeks 12 v.Chr. 
van daaruit een veroveringstocht naar het noorden ondernomen, waarmee men in 
Nederland de Romeinse tijd laat beginnen.  
 
M.b.t. de” Keizer Hendrik VI-singel” 
De functie en het karakter van de verbindingsweg tussen de ovatonde en de rotonde 
Griftdijk-Groenestraat in het stadsdeel Nijmegen-Noord is een belangrijke 
hoofdontsluitingsweg voor het westelijk deel van Oosterhout en het nieuw te 
ontwikkelen plangebied Groot-Oosterhout. Deze verbindingsweg is vergelijkbaar met de 
verbindingswegen waarvoor bij raadsbesluit d.d. 15/16 december 1999 de namen zijn 
vastgesteld. Deze wegen hebben alle het achtervoegsel -singel, terwijl bovendien de 
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Commissie straatnaamgeving in haar vergadering van 16 september 1998 besloten heeft 
dat deze wegen namen van historische personen zullen krijgen. 
 
Keizer Hendrik VI bevestigde in 1196 de schenking van o.m. een landgoed te Lent door 
graaf Allard van Nijmegen en diens vrouw Uda aan het hospitaal van de orde van St. Jan 
van Jeruzalem. De akte waarin deze schenking staat beschreven is het oudste 
archiefstuk dat in het Regionaal Archief wordt bewaard. 

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. 

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: tekening 175803  
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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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