
 

 
 

 
 
Geacht college, 
 
Het raadsbesluit d.d. 19 december 2018 (onderwerp: Aanpassen geometrie straten vanwege 
de grenscorrectie Nijmegen - Berg en Dal) is op 24 december 2018 09:00 niet alleen gepubli-
ceerd in het Gemeenteblad 2018, nr. 279322, maar ook in de Staatscourant 2018, nr. 73682. 
 
In beide publicaties ontbreekt voor of na de beslispunten het woord 'besluit'. Dat de raad van 
de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 19 december 2018, conform heeft 
besloten, kan slechts worden afgeleid uit de titel en beslispunt 6. De technische informatie 
maakt geen deel uit van de authentieke versie. 
 
Wat de raad inzake de negen met name genoemde openbare ruimten heeft besloten, is niet 
duidelijk. In de beslispunten wordt verwezen naar bijgaande tekeningen met de nummers 
546903, 546871, 547551, 546892 en 54689. Deze maken geen deel uit van de authentieke 
versie van het Gemeenteblad en de Staatscourant. 
 
Van de mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te stellen wordt geen melding 
gemaakt. Bij de bekendmaking ontbreekt een melding als bedoeld in artikel 3:45 Awb.  
De laatste keer dat deze bepaling bij besluiten inzake straatnaamgeving in acht genomen 
werd, was bij de publicatie van het raadsbesluit d.d. 8 juli 2015 in Gemeenteblad 2015, 
nr. 67461 (gepubliceerd op 23 juli 2015 09:00). 
 
Het raadsbesluit d.d. 14 november 2018 (onderwerp: Wijzigen geometrie woonplaats 
Nijmegen) is tot nu toe niet gepubliceerd. De raadsbesluiten d.d. 14 november 2018 (raads-
voorstel 85/2018) en 19 december 2018 (gewijzigd raadsvoorstel 98/2018) zijn nog niet 
ingeschreven in de BAG. Een besluit tot aanpassing van de geometrie van de openbare 
ruimten Nijmegen-Oost, Groenewoud, Hunnerberg, Kwakkenberg, Kwakkenbergweg en 
Sionsweg moet nog genomen worden.  
 
Het brondocument (documentnummer RB 09-07-1924) dat op 9 december 2010 in de BAG 
ingeschreven is, suggereert dat de geometrie van de Kwakkenbergweg en de Sionsweg 
sinds 9 juli 1924 niet meer is gewijzigd. De huidige geometrie van de Kwakkenbergweg en 
de Sionsweg komt niet overeen met de de kaart behorende bij het raadsvoorstel d.d. 6 juni 
1924; zie ook besluit B&W d.d. 14 maart 1939, nummer 14. 
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Bij de Nijmeegsebaan (openbare ruimte ID 0268300000000456) staat een brondocument 
d.d. 18 januari 2010 (documentnummer "andere gemeente") vermeld. De registratie van de 
Nijmeegsebaan (openbare ruimte ID 0241300000000181) in de woonplaats Heilig Landstich-
ting is daarentegen gebaseerd op een brondocument d.d. 24 november 2009 (document-
nummer GSB-BOR-02-07-155-2). Zijn de verblijfsobjecten met de huisnummers 53, 61 t/m 
73 en, 141 t/m 143A in de woonplaats Nijmegen gekoppeld aan de verkeerde openbare 
ruimte waarvan het bestaan moet worden betwijfeld?  
 
Vooruitlopend op de grenscorrectie is bij het adres Nijmeegsebaan 53 Nijmegen het huis-
nummer (nummeraanduiding ID 0268200000079725) op grond van een brondocument d.d. 
31 oktober 2018 (documentnummer D181003982) per 1 januari 2019 ingetrokken. Hetzelfde 
geldt voor verblijfsobject ID 0268010000065985. De onbegrijpelijke levenscyclus van pand 
ID 0268100000004112 ziet er als volgt uit: 
 

Pand  

ID 

Status 

Bouwjaar 

Geconstateerd 

In onderzoek 

Begindatum 

Einddatum 

Documentdatum 

Mutatiedatum 

Documentnummer 
 

 

0268100000004112 

Pand in gebruik 

1928 

Nee 

Nee 

16-03-2010 

15-12-2010 

16-03-2010 

09-12-2010 

CB 16-03-2010 
 

 

0268100000004112 

Sloopvergunning verleend 

1928 

Nee 

Nee 

15-12-2010 

09-07-2014 

15-12-2010 

17-12-2010 

Z10.021648 
 

 

0268100000004112 

Pand in gebruik 

1928 

Nee 

Nee 

09-07-2014 

01-01-2019 

09-07-2014 

09-07-2014 

14.0008163 
 

 

0268100000004112 

Niet gerealiseerd pand 

1928 

Nee 

Nee 

01-01-2019 

    

31-10-2018 

31-10-2018 

D181003982 
 

 
Wat moet ik mij voorstellen bij een "Niet gerealiseerd pand" uit het bouwjaar 1928 dat tot 
1 januari 2019 in gebruik was? 
 
Het raadsbesluit d.d. 10 oktober 2018 (raadsvoorstel 76/2018) en de bijbehorende tekeningen 
zijn niet gepubliceerd in het Gemeenteblad of de Staatscourant. Hetzelfde geldt voor het 
gelijkluidende besluit d.d. 27 september 2018 van de raad van de gemeente Berg en Dal.  
 
De beschrijving van de wijziging van de gemeentegrens tussen de gemeenten Nijmegen en 
Berg en Dal en vaststelling van het bedrag voor verrekening (besluit Gedeputeerde Staten van 
Gelderdland d.d. 16 oktober 2018, zaaknummer 2018-007361) is op 22 oktober 2018 wel 
gepubliceerd in het Provinciaal blad 2018, nr. 7747. Daarbij ontbreken echter de tekeningen 
die deel uitmaken van de herindelingsregeling. 
 
De conclusies uit bovenstaande mag u zelf trekken. 
 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
 
 
Rob Essers 
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https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0268300000000456
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https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0268010000065985
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-7747.html

