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 Straatnaamgeving - Hernoeming 16 (bijna) gelijkluidende straatnamen  
(154/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 1 september 2009 

1. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335001, gedateerd  
30-06-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit d.d. 15 oktober 1935, betreffende de 

Azaleastraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de 

Graafseweg en de Floraweg, zuidwestelijk van de Palmstraat, de naam 
Oude Azaleastraat te geven.  

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335161, gedateerd  
05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Elst, d.d. 30 december 

1949, betreffende de Dr. Ariënsstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de Hoge 

Bongerd en de Weverstraat, de naam Warmoezenierstraat te geven. 
3. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335061, gedateerd  

30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 5 augustus 1925 (RV 297/1985), 

betreffende de Begoniastraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de 

Anjelierenweg en de Koninginnelaan, de naam Lobeliastraat te geven. 
4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335143, gedateerd  

05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 3 oktober 1989, 

betreffende de Berkenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de 

Kastanjelaan en de Acacialaan, de naam Zomerlindestraat te geven. 
5. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335142, gedateerd  

05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, 

betreffende de Bloemenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent, grenzend aan 

de straat, genoemd in beslispunt 15, de naam Bekkersland te geven. 
6. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334961, gedateerd  

30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 18 maart 1953, betreffende de 

Bloemerhof;  
b. aan de grijs gearceerde expeditiehof, gelegen in de wijk Stadscentrum 

tussen de Regulierstraat en de Bloemerstraat, de naam Zes Huizenhof 
te geven. 

7. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335081, gedateerd  
30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 4 september 1957 en het 

Raadsbesluit d.d. 21 augustus 1980, betreffende de Cyclamenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Wolfskuil tussen de 

Nieuwe Nonnendaalseweg en de Clematisstraat, de naam Bremstraat 
te geven. 

8. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334941, gedateerd  
30-06-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit d.d. 10 juni 1941, betreffende de 

Goudenregenstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Hengstdal tussen de 

Broerdijk en de Cipresstraat, de naam Krulwilgstraat te geven. 
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9. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336541, gedateerd  
05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 16 juni 

1930, betreffende de Groenestraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout tussen de 

Waaldijk en de Griftdijk, de naam Oude Groenestraat te geven. 
10. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 334941, gedateerd  

30-06-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit d.d. 4 mei 1932, betreffende de 

Haagbeukstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Hengstdal tussen de 

Meidoornstraat en de Pijnboomstraat, de naam Amandelboomstraat 
te geven. 

11. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335143, gedateerd  
05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 24 november 

1981, betreffende de Kastanjelaan;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de 

Magnolialaan en de Visveldsestraat, de naam Pavialaan te geven. 
12. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335141, gedateerd  

05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 7 mei 

1991, betreffende de Molenweg;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout tussen de 

Griftdijk en de Rondweg, de naam Windmolenweg te geven. 
13. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336566, gedateerd  

05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 1 april 

1980, betreffende de Nijverheidsweg;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout en vanaf 

de Stationsstraat doodlopend in noordelijke richting, de naam 
Groothandelsweg te geven. 

14. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335163, gedateerd  
05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, 

betreffende de Schoolstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de 

Laauwikstraat en de Steltsestraat, de naam Lentse Schoolstraat te 
geven. 

 
15. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 336521, gedateerd  

05-08-2009:  
a. in te trekken het B&W-besluit van de gemeente Elst d.d. 6 juli 1982, 

betreffende de Tuinstraat;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Lent tussen de 

Steltsestraat en de Pastoor van Laakstraat, de naam Lentse 
Tuinstraat te geven. 

16. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 335141, gedateerd  
05-08-2009:  
a. in te trekken het Raadsbesluit van de gemeente Valburg d.d. 7 mei 

1991, betreffende de Verbindingsweg;  
b. aan de grijs gearceerde straat, gelegen in de wijk Oosterhout, ten 

westen van de in 13 bedoelde straat en eveneens vanaf de 
Stationsstraat doodlopend in noordelijke richting, de naam Halve Weg 
te geven. 

17. De intrekking en naamgeving van beslispunt 1-16 te laten ingaan op            
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1 januari 2010.  
 
 
Raadsbesluit d.d. 16 september 2009 
Conform vastgesteld 
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