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l. vast te stellen de registratieve voorschriften akkoord 

voor het uitgeven van huisnummers; 

2.vast te stellen de richtlijnen inzake het 

toekennen van huisnummers; 

vaststellen de uitgangspunten voor een adres; 

vast te stellen de registratieve voorschriften 

voor straatnaamgeving. 
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op het benoemen van openbare ruimte en het 
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standplaatsen vast te stellen. 
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gapen GemeenteNijmegen 
Publieksdienst 

Afdeling Burgerzaken 

Registratlenummer / datum OO En 

24000265 / 6 augustus 1987 

Opgesteld door, telefoonnummer 

P.M.H. Severijn, 2420 

Onderwerp 

straatnaamgeving 

Voorstel 

1. vast te stellen de registratieve voorschriften voor het uitgeven van 

huisnummers; 

  

2. vast te stellen de richtlijnen inzake het toekennen van huisnummers; 

3. vaststellen de uitgangspunten voer een adres 

4. vast te stellen de registratieve voorschriften voor straatnaamgeving. 

1 __ Inleiding 

Op grond van de door de Gemeenteraad vast te stellen Verordening 

straatnaamgeving en huisnummering, kan uw college nadere 

registratieve voorschriften stellen. 

1.1 Doelstelling en beoogd effect 

Het bereiken van eenduidigheid bij huisnummering en straatnaamgeving 

en het geven van richtlijnen bij de uitvoering van straatnaamgeving 

en huisnummering 

2 _ Argumenten 

1. Straatnaamgegevens en huisnummergegevens vervullen een wezenlijke 

functie in het maatschappelijk verkeer. De dienstverlening zoals 

brandbestrijding, ambulancevervoer, postbezorging, kan niet zonder 

deze informatie. 

2, Tal van gemeentelijke registraties zijn geordend op de volgorde 

van straatnaam en huisnummer. 

3, Een systematische en eenduidige verstrekking van straatnaam- 

gegevens en huisnummergegevens aan nogal wat instanties — GBA- 

afnemers — is noodzakelijk. 

4, Een goede registratie van straatnaamgegevens en huisnummergegevens 

is noodzakelijk om gemeentelijke bestanden te kunnen raadplegen en 

op elkaar af te stemmen. 

3 _ Draagvlak 

niet van toepassing 
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4 _Aanpak/uitvoering 

niet van toepassing 

41 Communicatie 

niet van toepassing 

5 _Kosten, baten en dekking 

niet van toepassing 
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permen GemeenteNijmegen 

  

Ter uitvoering van artikel 7 van de Verordening op het benoemen van 
openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, 
afgebakende terreinen, ligplaatsen en standplaatsen, zijn onderstaande 
registratieve voorschriften vastgesteld. 

1. Om de vindbaarheid te bevorderen dienen straatnamen te passen in de 
naamgeving van de straten in de omgeving. 

2. Zoveel mogelijk worden historische namen gebruikt. 

3. In de benedenstad worden in ieder geval historische namen gebruikt. 

Â. Er worden geen namen gebruikt van in leven zijnde personen. Een 
uitzondering wordt gemaakt voor namen van leden van het Koninklijk 
Huis. 

5, De toevoeging straat, plein, hof etc. dient te passen bij de aard van 
de straat. 

6. In de wijken Dukenburg, Lindenholt en bedrijvenpark Bijsterhuizen 
krijgen de straten een straatnummer. Een uitzondering wordt gemaakt 
voor straten die een verbinding vormen met meerdere wijken of door 
meerdere wijken lopen. 

1, Zoveel mogelijk worden initiatieven van Nijmeegse burgers BIj 
straatnaamgeving gehonoreerd. 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van 
Nijmegen in de vergadering van ......... (datum) . 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 

De Burgemeester, De Secretaris, 

mr. E‚M., d'Hondt W. Smids 
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GemeenteNijmegen 

registratieve voorschriften huisnummering 

1. 

3 

10. 

11. 

Nummering dient te geschieden gebaseerd op de formeel vastgestelde loop van de straat. 

In principe geschiedt nummering gezien vanuit de situering van de straat ten opzichte van de 

Blauwe Steen met uitzondering van doodlopende straten, doorgaande wegen en 

ontsluitingswegen. 

De voor nummering in aanmerking komende bouwwerken etc. worden genummerd met als basis 

oneven nummering aan de linkerzijde en even nummering aan de rechterzijde. 

Wanneer er sprake is van naamgeving zoals plein, hof, plaats en plantsoen vindt de nummering 

doorlopend plaats. 

De nummering geschiedt op basis van laagste nummers eerst en geen subnummering 

(huisletter en huisnummertoevoeging) indien er geen basisnummer aanwezig is. 

Indien hernummering dient plaats te vinden waarbij bewoners c.q. gebruikers geconfronteerd 

worden met een adreswijziging zal een termijn van tenminste drie maanden in acht worden 

genomen met betrekking tot de datum van ingang. 

Bij adreswijzigingen ten gevolge van hernummering zullen van gemeentewege vijftien 

adreswijzigingskaarten worden verstrekt. 

Indien het te nummeren object over toegangen beschikt zal de nummering plaats vinden aan de 

zijde(n) van het object dat toegang biedt aan de (openbare) weg; in principe wordt elke 

toegangsdeur van nummering voorzien. 

In principe wordt voor nummering alleen een getal gebruikt; indien kan worden voorzien dat 

splitsingen in de toekomst kunnen plaatsvinden dient rekening te worden gehouden met 

reserveringen van nummers. 

In alle overige gevallen geschiedt de nummering overeenkomstig de norm "Wijze van 

nummeren” (NEN 1773) conform systeem C, waarbij looprichting, ontsluiting en vindbaarheid als 

leidraad wordt gehanteerd. 

De maatvoering van de borden is in principe overeenkomstig de norm “Afmeting en uitvoering 

van huisnummerbordjes" (NEN 1774). 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen in de vergadering 

winden (datum) 

De Burgemeester, De Secretaris, 

mr. E.M. d'Hondt W. Smids 

  

 



GemeenteNijmegen 

richtlijnen inzake het toekennen van huisnummers etc 

  

Overeenkomstig de verordening worden nummers en eventuele toevoegingen toegekend aan 

objecten. Hieronder vallen alle verblijfsobjecten (w.o. stand-/ligplaatsen) met name 
- alle zelfstandige ruimten bestemd voor het verblijf van personen 
- elke wooneenheid, tenzij de beheerssituatie hier geen aanleiding toe geeft. 

- elke niet-woning, tenzij de beheerssituatie dit onmogelijk of onpraktisch maakt. 

In beginsel wordt elk verblijfsobject, volgens de definitie overeenkomstig het Gemeentelijk 
Functioneel Ontwerp Gebouwenregistratie, al dan niet bestemd voor bewoning, van een adres of 
meerdere adressen voorzien. Leidende gedachte hierachter is de aanname dat elk verblijfsobject op 
zijn minst door één toegangsdeur wordt ontsloten met de openbare (buiten)ruimte, 

Aan andere vastgoedobjecten dan verblijfsobjecten kunnen één of meerdere adressen worden 
toegekend indien de wijze van gebruik en/of de toegankelijkheid en/of de vindbaarheid daartoe 
aanleiding geeft. 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen in de vergadering 
van ….……. (datum) 

De Burgemeester, De Secretaris, 

mr. E‚M. d'Hondt W. Smids 

  

 



GemeenteNijmegen 

uitgangspunten adres 

1 Het belang van de maatschappelijke functie van het adres vereist dat dit adres eenduidig, 
ondubbelzinnig, herkenbaar, reconstrueerbaar, uitwisselbaar, rangschikbaar, aanvaardbaar, 

hanteerbaar en bestendig zal moeten zijn. 

Daar waar bestaande adressen afwijken van de richtlijnen welke gelden voor de nieuw vast te 
stellen adressen zal worden gestreefd naar aanpassing van de huidige adressering aan de 
gewenste adressering. 

Een adres heeft in principe bestaansrecht indien dit adres zowel voor de externe functie (fysieke 
aanduiding ter plekke) als de interne functie (opgenomen binnen administratieve registraties) 
aanwezig is; het onderling één-op-één voorkomen is de optimaal gewenste situatie. 

De plaats en vindbaarheid van de brievenbus (afgiftepunt van post) kan een rol spelen bij de 
wijze van adresseren. 

Aldus vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen in de vergadering 

van ….…………. (datum) 

De Burgemeester De Secretaris 

mr. E.M. d'Hondt W. Smids 

  

 


