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Samenvatting 

Raadsvoorstel tot intrekking van de straatnaam Lekstraat in de wijk Biezen in Nijmegen en tot het 
betrekken van voornoemde straat bij de Rijnstraat. 
 
Voorstel om te besluiten 

 
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 337821 (tekening B) gedateerd 22-07-
2009: 
a. de naam Lekstraat aan de straatnaamgeving te onttrekken onder intrekking van het 
raadsbesluit d.d. 25 mei 1921 en 9 juli 1924, voorzover het de straatnaam Lekstraat betreft. 
b. De grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Biezen, gelegen tussen de Kanaalstraat en de 
Biezenstraat, te betrekken in de naamgeving van de Rijnstraat. 

drogp0
Nieuwe stempel



Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In verband met de herstructurering van het Waterkwartier wordt een gedeelte van de 
woningen aan de Kanaalstraat, Rijnstraat, Lekstraat, Biezenstraat en Waterstraat gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw.  
 
Door de herstructurering is het gedeelte van de Rijnstraat dat op de Kanaalstraat uitkomt 
vervallen (zie tekening A). De huidige begrenzing tussen de Rijnstraat en Lekstraat in acht 
genomen (tekening A), ontstaat er een verwarrende, verkeersplanologische situatie die tot 
problemen kan leiden in het kader van de vindbaarheid van de woningen van blok C 
(tekening C) door de hulpdiensten. Een gedeelte van de woningen van blok C zou dan 
namelijk aan de Rijnstraat genummerd worden, de overige woningen van hetzelfde blok aan 
de Lekstraat.  
 
De Lekstraat bevindt zich in de wijk Biezen in de zogenaamde Rivierenbuurt. De Lekstraat 
kent momenteel geen bewoners en dus bestaat er ook geen bezwaar om deze straatnaam in 
te trekken.  
Omwille van de eerder genoemde problemen in het kader van de vindbaarheid van deze 
woningen door de hulpdiensten, wordt dan ook voorgesteld om de Rijnstraat door te trekken 
tot aan de Waterstraat.  
 
Om de voortgang van het bouwproject niet te hinderen is deze naamgeving op dit moment 
noodzakelijk. In een later stadium leggen wij u opnieuw een voorstel voor, waarin de 
naamgeving van de Rijnstraat als geheel aan de orde zal worden gesteld cq. zal worden 
geformaliseerd.  
Dit laatste aangezien het meest noordelijke gedeelte van de Rijnstraat (gelegen boven de 
Kanaalstraat) nog een aantal adressen kent, waardoor de bewoners plotseling 
geconfronteerd kunnen worden met een adreswijziging. Ook is hiervoor gekozen omwille van 
een zorgvuldige communicatie met deze bewoners. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
De bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen is geregeld in 
de Grondwet in artikel 124, eerste lid, en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste lid en 
147.  
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad 
bevoegd de openbare ruimte te benoemen. 

1.2 Relatie met programma 
Straatnaamgeving valt onder het programma Ruimte en Bouwen en is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een goede naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Nijmegen. 

3 Argumenten 
      Zie inleiding 



4 Klimaat 
n.v.t. 

5 Risico’s 
n.v.t 

6 Financiën 
De kosten met betrekking tot deze naamgeving vallen binnen het budget van de 
desbetreffende afdelingen. 

7 Communicatie 
 Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website.  
 Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad “De Brug”.  
 

8 Uitvoering en evaluatie 
Het vervaardigen en aanbrengen van de naamborden wordt gerealiseerd binnen het project 
volgens de kwaliteitseisen die de Afdeling Stadsbeheer daarvoor hanteert. 
 
 
Hoogachtend, 
 
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester,                                                  De Secretaris, 
 
 
mr. Th.C. de Graaf                                                   P. Eringa 
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 Straatnaamgeving: Rijnstraat; onttrekking Lekstraat (169/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 29 september 2009  

Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 337821 (tekening B) 
gedateerd 22-07-2009: 

A. de naam Lekstraat aan de straatnaamgeving te onttrekken onder intrekking 
van het raadsbesluit d.d. 25 mei 1921 en 9 juli 1924, voor zover het de 
straatnaam Lekstraat betreft. 

B. De grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Biezen, gelegen tussen de 
Kanaalstraat en de Biezenstraat, te betrekken in de naamgeving van de 
Rijnstraat. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 14 oktober 2009  

Conform vastgesteld 
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