
 

 
 

 
 
Geachte leden, 
 
Met het oog op de vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 27 september 
2017 (gewijzigd: 29-09-2017 12:43:16) vraag ik uw aandacht voor het volgende. 
 

17. Raadsvoorstel Straatnaamgeving Fort Krayenhoff (85/2017) 
 

 Raadsvoorstel d.d. 5 september 2017 
 1. De naam Bataviapark (openbare ruimte ID 0268300000001791) in de 

woonplaats Nijmegen aan de straatnaamgeving te onttrekken onder intrekking 
van het raadsbesluit van 1 april 2015 (RV 40/2015), beslispunt 2, waar het de 
naam Bataviapark betreft. 

 2. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 516391, versie 1, aan het 
grijs gearceerde terrein in de woonplaats Nijmegen de naam Fort Krayenhoff 
te geven. 

 

 Raadsbesluit d.d. 27 september 2017 
 Conform besloten 

 

De beslispunten van raadsvoorstel 85/2017 (agendapunt 17) komen niet overeen met de 
samenvatting en inleiding van het voorstel (Besluit B&W d.d. 5 september 2017, nummer 
4.1): 
 

Samenvatting 

Voorstel om de naam van het toekomstige park in de buurt Batavia in de woonplaats Nijmegen 
te wijzigen in Fort Krayenhoff 

 
1 Inleiding 

 (...) 

 Met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de naam van het park te wijzigen in Fort 
Krayenhoff. Hiermee krijgt de locatie, waar nog resten van het fort aanwezig zijn, zijn oude 
naam terug. Door het achterwege laten van de toevoeging –park wordt bovendien verwarring 
met het al sinds 1895 bestaande, historische Krayenhoffpark voorkomen. 

 (...) 

 
U heeft blijkbaar verzuimd goede nota te nemen van mijn kanttekeningen d.d. 7 september 
2017. Daarin stond onder meer: 

Rob Essers 
 

Niek Engelschmanlaan 129 
6532 CR  Nijmegen 
024 - 355 81 71 
rob@gaypnt.demon.nl 
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https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1778774/20170927rb.pdf
https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1778774/20170927rb.pdf
https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1774597/C20170905o_4.01Rvs_PI70_Straatnaamgeving_Fort_Krayenhoff.pdf
https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1774597/C20170905o_4.01Rvs_PI70_Straatnaamgeving_Fort_Krayenhoff.pdf
http://www.gaypnt.demon.nl/pdf/20170907_kanttekeningen%20bij%20raadsvoorstel%20R2017-085.pdf
http://www.gaypnt.demon.nl/pdf/20170907_kanttekeningen%20bij%20raadsvoorstel%20R2017-085.pdf


BAG 
Beslispunt 1 van het voorliggende raadsvoorstel betekent het einde van openbare ruimte 
ID 0268300000001791. Als dit onderdeel correct in de BAG geregistreerd wordt, krijgt deze 
openbare ruimte de status 'Naamgeving ingetrokken'. Op grond van beslispunt 2 ontstaat 
een nieuwe openbare ruimte die bij de inschrijving van het brondocument een nieuwe unieke 
16cijferige identificatiecode krijgt. 

 
Het raadsbesluit d.d. 27 september 2017 (documentnummer RB 27-9-2017) is binnen vier 
werkdagen ingeschreven in het adressenregister (mutatiedatum 03-10-2017), maar uit de 
levenscyclus van openbare ruimte ID 0268300000001791 blijkt dat van een correcte 
registratie geen sprake is. 
 

Openbare ruimte  

ID 0268300000001791 

Naam Bataviapark 

Type Terrein 

Status 
Naamgeving 
uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

In onderzoek Nee 

Begindatum 01-04-2015 

Einddatum 27-09-2017 

Documentdatum 01-04-2015 

Mutatiedatum 02-04-2015 

Documentnummer RB 01-04-2015 

Gerelateerde woonplaats 3030 
 

Openbare ruimte  

ID 0268300000001791 

Naam Fort Krayenhoff 

Type Terrein 

Status 
Naamgeving 
uitgegeven 

Geconstateerd Nee 

In onderzoek Nee 

Begindatum 27-09-2017 

Einddatum 
 

Documentdatum 27-09-2017 

Mutatiedatum 03-10-2017 

Documentnummer RB 27-9-2017 

Gerelateerde woonplaats 3030 
 

  Bron: Landelijke Voorziening BAG 

 
Beslispunt 1 is niet geregistreerd in de BAG. In plaats daarvan is de naam Bataviapark 
(openbare ruimte ID 0268300000001791) gewijzigd in Fort Krayenhoff (begindatum 
27092017). 
 
Van een hernoeming van het Bataviapark in Fort Krayenhoff is in de beslispunten geen 
sprake. In de inleiding staat weliswaar dat met dit raadsvoorstel wordt voorgesteld om de 
naam van het park te wijzigen in Fort Krayenhoff, maar in de beslispunten staat iets anders. 
 
Een openbare ruimte is een "door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig 
aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is 
gelegen" (artikel 1, onder n, Wet basisregistraties adressen en gebouwen). Het onttrekken 
aan de naamgeving betekent het einde van de levenscyclus van de openbare ruimte. 
 
Intrekking van het in beslispunt 1 genoemde raadsbesluit impliceert dat de openbare ruimte 
met de naam Bataviapark ophoudt te bestaan en openbare ruimte ID 0268300000001791 de 
status 'Naamgeving ingetrokken' krijgt (begindatum 27-09-2017). Volgens beslispunt 2 krijgt 
de op de genoemde tekening aangegeven openbare ruimte de naam Fort Krayenhoff. Deze 
openbare ruimte behoort een nieuwe unieke 16-cijferige identificatiecode te krijgen.  
 
Het raadsbesluit d.d. 27 september 2017 is op 6 oktober 2017 09:00 gepubliceerd in 
Gemeenteblad 2017, nr. 173853. De titel luidt: "Straatnaamgeving: Onttrekking Bataviapark; 

Blad 2 

https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0268300000001791&resultOffset=0&objectId=0268300000001791&geometry.x=&geometry.y=&zoomlevel=&detailsObjectId=0268300000001791
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-173853.html


vaststelling Fort Krayenhoff." Van een wijziging van de naam Bataviapark in Fort Krayenhoff 
wordt geen melding gemaakt (zie bijlage). In deze "Officiële uitgave van de gemeente 
Nijmegen" is het raadbesluit correct weergegeven. De inhoud komt evenwel niet overeen 
met de gegevens in de BAG.  
 
conclusie 
Aan de onjuiste en tegenstrijdige informatie dient een einde gemaakt te worden. Dat kan 
door de beslispunten van het raadsbesluit d.d. 27 september 2017 alsnog aan te passen 
aan de intentie van raadsvoorstel 85/2017. U kunt de besluitenlijst van de vergadering van 
27 september 2017 ook ongewijzigd vaststellen. Daarmee bevestigt u dat er een ander 
besluit genomen is dan de bedoeling was. In beide gevallen dient u er op toe te zien dat 
de gegevens in de BAG worden gecorrigeerd. 
 

  

Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
 
 
Rob Essers 

Blad 3 

https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1778774/20170927rb.pdf
https://www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1778774/20170927rb.pdf




 


