
 
 
 
 
 

20 septemberplein (Nijmegen) 
 
 
Op 23 oktober 2013 heeft de Raad van de gemeente Nijmegen conform het raadsvoorstel 
d.d. 24 september 2013 (135/2013) besloten: 
 

1. Overeenkomstig bijgevoegde tekening met nummer 438472, versie 7, aan het grijs 
 gearceerde gebied in de woonplaats Nijmegen de naam 20 septemberplein te geven. 
2. De tekst voor het onderschrift van het straatnaambord als volgt te bepalen: 
 Datum van de Waaloversteek en de bevrijding van Nijmegen in 1944 

 
Volgens de bijgevoegde tekening behoort het gedeelte direct onder de brug niet tot het grijs 
gearceerde gebied. In het oorspronkelijke advies stond de naam 20 Septemberplein (met 
hoofdletter S). De bevrijding van Nijmegen begon op 17 september 1944. 
 
Het raadsbesluit is op 25 oktober 2013 ingeschreven in de BAG en op 5 november 2013 
bekendgemaakt in Gemeenteblad Nijmegen 2013, nr. 113. In de basisregistratie staat bij 
openbare ruimte ID 0268300000001734: “Begin geldigheid 23-10-2013”. 
 
verdwenen 
Voor de officiële opening van De Oversteek op 23 november 2013 is een straatnaambord 
geplaatst met aan beide zijden de naam 20 Septemberplein (met hoofdletter S). Daarop 
ontbrak het onderschrift. Het bord is in de periode juni 2021 – augustus 2022 verdwenen. 
Aan de westzijde van het 20 septemberplein staat nu een straatnaambord met de naam 
Winselingseweg met daaronder het huisnummer 12. De ingang van het verblijfsobject met 
het adres Winselingseweg 12 Nijmegen ligt aan het 20 septemberplein. 
 

 
24-11-2013 

 
16-09-2022 

 
inrichting 
Bij de inrichting van het gebied blijkt onvoldoende rekening gehouden te zijn met de door 
de gemeenteraad vastgestelde geometrie van de openbare ruimte.  

Rob Essers 
 

Niek Engelschmanlaan 129 
6532 CR  Nijmegen 
024 - 355 81 71 
rob@gaypnt.demon.nl 

https://depot03.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20171031132218/https:/www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/1511893/GB2013-113Straatnaamgeving_20_septemberplein.pdf
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0268300000001734
mailto:rob@gaypnt.demon.nl


 
2013 - tekeningnummer 438472, versie 7 (detail) 

 
2017 - 20 septemberplein e.o. 

 
Op de tekening bij het raadsbesluit d.d. 23 oktober 2013 heeft het 20 septemberplein aan de 
kant van de Winselingseweg twee rechte hoeken en loopt de grens van de openbare ruimte 
aan de oostzijde in een rechte lijn naar de Waal. 
 
Op 19 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de geometrie van 
een aantal openbare ruimten vastgesteld, waaronder de Jan Nieraethstraat. Het besluit is 
bekendgemaakt in Gemeenteblad 2017, nr. 165153. Op de tekening met nummer 520951, 
versie 1, ontbreekt de naam 20 septemberplein. Ten oosten hiervan is een rechthoekig 
parkeerterrein te zien. 
 

 
2017 – tekeningnummer 520951, versie 1 (detail) 

 
2019 - tekeningnummer 550940, versie 1 (detail) 

 
gewijzigd 
Op de tekening met nummer 550940, versie 1, is de ligging van het parkeerterrein ingrijpend 
gewijzigd. Het raadsbesluit d.d. 26 juni 2019 heeft alleen betrekking op het Max Tahalelepad. 
Het besluit is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2019, nr. 164579. Op de tekening ontbreekt 
de naam 20 septemberplein. De gewijzigde plannen hebben niet geleid tot een raadsvoorstel 
om de geometrie van het 20 septemberplein aan te passen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-165153.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-164579.html


De wijziging houdt verband met de ontvangst op 18 december 2018 van een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning (Zaaknummer: W.Z18.110907.01) , die op 24 december 
2018 bekendgemaakt is in Gemeenteblad 2018, nr. 278387 met als titel: 
 

Koningsdaal Noord Kadastraal G perceelnummer 1448 blok 1 en 2 te Nijmegen: 
bouw van 19 woningen en 41 appartementen en een stallinggarage –  
omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen 

 
De naam Koningsdaal Noord is geen authentiek gegeven als bedoeld in artikel 35, 
eerste lid, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen. De raad heeft op 1 april 

2015 de buurtnaam Batavia vastgesteld. Bij de kadastrale aanduiding ontbreekt in de 
openbare bekendmakingen de naam van de kadastrale gemeente Neerbosch (NBH00). 
 
De verlenging van de beslistermijn is op 14 maart 2019 bekendgemaakt in Gemeente-
blad 2019, nr. 60849. De bekendmaking van de vergunningverlening is op 22 mei 2019 
gepubliceerd in Gemeenteblad 2019, 124523. De openbare documenten zijn te vinden op de 

vergunningpagina. In het ‘Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)’ 
staat: 
 

gemeente Neerbosch  sectie G  nummer 1448 
 

plaatselijk bekend als Koningsdaal Noord Kadastraal G perceelnummer 1448 blok 1 en 2 te 
Nijmegen. 

 
In Bijlage 5: DOSSIERLIJST (aangemaakt op:15-05-2019) staan drie documenten die ook 
betrekking hebben op de aanleg van parkeerplaatsen op het 20 septemberplein: 

 
D190162278 06/03/2019  254-B1-BA-001-a Situatie tekening 
 

D190162272 06/03/2019  K18-0134-003 Parkeerbalans-Blad 01 overzicht tekening 
D190053169 25/01/2019  Memo Parkeerbalans 2019-01-18 

 
Documentnummer D190162278 is een tekening (datum 07-12-2018) van KENK architecten 
die op 19 februari 2019 is gewijzigd. Documentnummer D190053169 is een e-mailbericht 
van 18 januari 2019 15:32 over het ‘Concept VOIP Koningsdaal Noord’ met als bijlage het 
bestand <20181207_K18-0134-003 - Parkeerbalans.jpg >.  
 

 
documentnummer D190162278 (detail) 

 
documentnummer D190053169 (detail) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-278387.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-60849.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-60849.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-124523.html
http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=3501D3FF-36EC-494C-87F1-3BE9283BE2BE
https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D190162278
https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D190053169


Documentnummer D190162272 is de laatste (concept) versie van K18-0134-003 Parkeer-
balans-Blad 01. Uit de tekeninggegevens blijkt dat de tekening blad 01 op 31 oktober 2018 is 
gemaakt en op 04-12-2018, 07-12-2018 en 04-03-2019 is gewijzigd. Het parkeerterrein met 
37 parkeerplaatsen dat in 2020 is aangelegd, ligt deels op het 20 septemberplein.  
 

 
documentnummer D190162272 (detail) 

 
2022 - 20 septemberplein e.o. 

 

Vector LRE 

Op 22 februari 2022 is een vergunningaanvraag ingediend voor het ‘Plaatsen Vector LRE 
op het 20 Septemberplein’ (Zaaknummer: W.Z22.101611.01). De ontvangst van de aan-
vraag is op 28 februari 2022 bekendgemaakt in Gemeenteblad 2022, nr. 87651, met als titel: 
 

Sectie G Perceel 1631 nabij Max Tahalelepad 27 te Nijmegen: plaatsen van  
een vector LRE - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen 

 

In de openbare bekendmaking ontbreekt zowel de naam 20 septemberplein als de naam 
van de kadastrale gemeente Neerbosch (NBH00). De omgevingsvergunning is op 19 april 
2022 verleend en twee dagen later gepubliceerd in Gemeenteblad 2022, nr. 179666, met de 
gewijzigde titel: 
 

kadastrale gemeente Neerbosch sectie G perceel 1631 nabij Max Tahalelepad  
27 Nijmegen: plaatsen van een bouwwerk -Vector monumentale wegwijzers-  
t.b.v. wandelnetwerk - omgevingsvergunning - Vergunning verleend 

 

In het ‘Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)’ staat: 
 

gemeente Neerbosch  sectie G  nummer 1631 
 

plaatselijk bekend als kadastrale gemeente Neerbosch sectie G perceel 1631 nabij Max 
Tahalelepad 27 Nijmegen. 

 

Het perceel 1631 bestaat inmiddels niet meer. Om weten wat er bedoeld wordt, moet de 
vergunningpagina worden geraadpleegd. Op het aanvraagformulier staat bij ‘Project-
omschrijving’:  
 

Een vector of Memory is geen monument maar wordt gebruikt om een plek aan te duiden waar 
tijdens WO2 een gevechtshandeling heeft plaats gevonden. De Vector maakt deel uit van het 
Liberation Route Europe (LRE) wandelnetwerk dat door heel Europa gaat. 

https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D190162272
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-87651.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-179666.html
https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=826A4FD5-2E87-4CAE-8419-43EFF80CFBE8


Bij de ‘Eventuele toelichting op locatie’ staat dat de Vector LRE wordt geplaatst “onder 
de Oversteek bij het 20 Septemberplein”. In bijlage 2 bij de omgevingsvergunning is in 
de beoordeling van het plan door de adviseur Waterbeheerder één maal sprake van “het 
20 Septemberplein te Nijmegen (linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr. 885.635)”. 
 

 
perceel NBH00 G 1674 - 20 septemberplein e.o. 

 
documentnummer D220170742 (gedeelte) 

 
In de berichtgeving over de onthulling op 10 september 2022 van de ‘Vector of Memory’ bij 
De Oversteek in Nijmegen ben ik de naam van de openbare ruimte niet tegengekomen.  
Door de inrichting van de openbare ruimte en het verdwijnen van het straatnaambord is het 
20 septemberplein onherkenbaar. 
 
De door de gemeenteraad aan de openbare ruimte of een gedeelte daarvan toegekende 
namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar 
en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht (artikel 4, eerste lid, Verordening naam-
geving en nummering (adressen) 2019). In de Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) 2011 (geldend van 09-06-2011 t/m 14-05-2019) stond een bepaling van gelijke 
strekking.  
 
 
Nijmegen, 19 september 2022 
 
 
 
Rob Essers 
  

https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D220170742


 


