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Samenvatting 

Raadsvoorstel ter vaststelling van twee woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, zoals 
opgedragen bij raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd raadsvoorstel 
Woonplaatsaanwijzing RV 210/2006) en ter tijdelijke vaststelling van drie van de vier 
woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, overeenkomstig de huidige situatie. Het voorstel voor de 
tijdelijke vaststelling is bedoeld als overgangsvoorstel en dient uitsluitend om een tijdige 
aansluiting te waarborgen op de landelijke voorziening van de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG). 
 
Voorstel om te besluiten 

1. In te trekken het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) ter aanwijzing van de 
woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen 
gemeente Nijmegen. 

 
2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 323481, gedateerd 07-04-2009 en 

in overeenstemming met het Raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd 
raadsvoorstel 210/2006) inzake Woonplaatsaanwijzing, de volgende woonplaatsen vast 
te stellen: 

a. Nijmegen; 
b. Lent. 

 
3. De ingangsdatum van de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam vast te stellen op 1 

januari 2010. De ingangsdatum van de in beslispunt 2b bedoelde woonplaatsnaam met 
onmiddellijke ingang vast te stellen. 

 
4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 303041, gedateerd 27-10-2008, 

met onmiddellijke ingang tijdelijk de volgende woonplaatsen vast te stellen: 
a. Nijmegen; 
b. Oosterhout gemeente Nijmegen; 
c. Ressen gemeente Nijmegen. 

 

jongw0
Nieuwe stempel

jongw0
Onderstreping

jongw0
Onderstreping

kerkh0
Notitie
Unmarked ingesteld door kerkh0

kerkh0
Potlood



 

5. De in beslispunt 4 bedoelde woonplaatsnamen in te trekken op het moment dat de in 
beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam van kracht wordt, zijnde 1 januari 2010. 

 
6. Het college op te dragen het voorstel voor de hernoeming van de dubbele straten in de 

gemeente Nijmegen tijdig aan onze raad voor te leggen zodat deze hernoeming 
gelijktijdig met de woonplaatswijziging geëffectueerd kan worden. 

 
7. De grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de 

as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan 
Groot Oosterhout) volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen. 

 
8. a. Voor de uitvoering van de woonplaatsnaamwijziging een budget van € 475.000,-- 

beschikbaar te stellen. 
b. De begrotingswijziging voor deze budgetuitbreiding te verwerken bij de voorjaarsnota 
2009. 
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In november 2006 is door uw raad het besluit genomen om de woonplaatsen Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen1 samen te voegen met de woonplaats 
Nijmegen. 
Om dit mogelijk te maken is overeenstemming met TNT noodzakelijk, zowel over de 
samenvoeging ansich als de daaruit voortvloeiende kosten voor de toewijzing van postcodes.  
De correspondentie daarover is traag verlopen. Bij brief van 20 mei 2008 is een voorstel 
ontvangen van TNT waarin zij onderschrijft dat de vaststelling van woonplaatsen en 
begrenzingen een bevoegdheid is van het gemeentebestuur. TNT berekent daarvoor echter 
wel kosten door.  
De woonplaatswijziging betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. Daarom 
stellen wij een ruime overgangsperiode voor, waarin post wordt nagezonden. Inmiddels zijn 
alle betrokkenen op de hoogte van de aanstaande wijziging. Alleen de ingangsdatum is nog 
niet definitief gecommuniceerd.  
In de loop van de voorbereidingsperiode, t.w. medio 2009, zal de Wet Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. De BAG vereist formeel vastgestelde 
woonplaatsen, waarover overeenstemming is bereikt met TNT Post. 
Op dit moment zijn binnen de gemeente Nijmegen alleen de drie woonplaatsen in Nijmegen-
Noord benoemd. Het gebied ten zuiden van de Waal is nooit als woonplaats vastgesteld. In 
de zin van de BAG bestaat er formeel dus geen woonplaats Nijmegen.  
Om ook in de periode tot 1 januari 2010 aangesloten te kunnen worden op de landelijke 
voorziening van de BAG is het nodig dat er op korte termijn formeel een woonplaats 
Nijmegen wordt aangewezen en de andere woonplaatsen en hun begrenzing in 
overeenstemming worden gebracht met de regels die de BAG voorschrijft.  
Onderhavig voorstel voorziet in de door u gewenste woonplaatswijziging en tevens in een 
overgangsvoorstel ten behoeve van de BAG. 
Eén van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen was het feit 
dat de huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen het plan Groot 
Oosterhout doorsnijdt. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout 
en Ressen naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee 
nieuwe buurten volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen.  Tenslotte is in het 
voornoemde raadsvoostel ook aangegeven, dat dubbele straatnamen moeten worden 
herzien, conform de daarvoor voorgestelde procedure. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Raadsbesluit van 29 november 2006 inzake Woonplaatsaanwijzing. Woonplaatsaanduiding 
en -begrenzing horen, evenals straatnaamgeving en de verdeling van de gemeente in wijken 
en buurten, tot de huishouding van de gemeente. De bevoegdheid van de raad om de 
huishouding van de gemeente te regelen is geregeld in de Grondwet in artikel 124, eerste lid, 
en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste llid en 147. 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de 
Raad bevoegd de gemeente te verdelen in wijken en buurten en de openbare ruimte te 
benoemen. 
 

 
1 In dit voorstel worden verder kortheidshalve de namen Ressen en Oosterhout gehanteerd. 



 

Het Kaderconvenant tussen het ministerie van VROM, de VNG en de Koninklijke TPG Post 
BV inzake postcodes en het daaruit voortvloeiende nader convenant zijn van toepassing.  
Hierin is de samenwerking geregeld tussen gemeenten en TNT inzake de toewijzing van 
woonplaatsen en postcodegebieden.  

1.2 Relatie met programma 
Woonplaatsaanwijzing is een incidenteel voorkomend vraagstuk waarin programmatisch 
derhalve niet is voorzien. Straatnaamgeving valt onder het programma Facilitaire diensten en 
is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
1. Uitvoering geven aan het raadsbesluit van november 2006 waarbij de gemeente Nijmegen 
twee woonplaatsen kent: Nijmegen en Lent. Voor de woonplaats Lent gelden de grenzen van 
de oorspronkelijk woonplaats Lent gemeente Elst.  
2. Voorkomen dat de gemeente Nijmegen niet tijdig kan worden aangesloten op de landelijke 
voorziening van de BAG. 
3. Zorgen dat wijkgrenzen nieuwe woonbuurten niet doorsnijden. 
4. Voorkomen van verwarring door een heldere, eenduidige straatnaamgeving binnen de 
gemeente Nijmegen. In de gemeente Nijmegen zijn na de herindeling van 1995 in totaal 18 
straten met eenzelfde of zeer gelijkluidende naam gekomen. Tevens wordt een aantal 
straatnaamwijzigingen meegenomen op basis van heroverwegingen inzake bereikbaarheid 
en herkenbaarheid (m.n. Fruitlaan Oosterhout) 

3 Argumenten 
M.b.t. intrekking van het raadsbesluit ter benoeming van woonplaatsen d.d.18 oktober 1995 
(RV 180/1995)  
Tussen1995, het jaar waarin de drie woonplaatsnamen in het huidige Nijmegen-Noord zijn 
vastgesteld en de ingangsdata van deze naamgeving in respectievelijk (1996)/1997 
(Oosterhout gemeente Nijmegen), 1997 (Ressen gemeente Nijmegen) en 1998 (Lent 
gemeente Nijmegen), hebben twee grenscorrecties plaatsgevonden. Daarom is de tekening 
die hoort bij het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) niet meer in 
overeenstemming met de feitelijke situatie. Om die reden stellen wij u voor het besluit uit 
1995 in te trekken en de namen opnieuw vast te stellen, overeenkomstig een nieuwe 
tekening, die de huidige situatie correct weergeeft. 
 
M.b.t. vervanging van ‘Lent gemeente Nijmegen’ door ‘Lent’ 
De woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen, zoals in 1995 door uw raad vastgesteld, blijkt 
niet voor te komen in de systemen van TNT Post. De gemeente Nijmegen heeft indertijd 
verzuimd het besluit, dat afweek van het advies van de toenmalige PTT, bekend te maken bij 
de PTT. Alsnog verzoeken om aanpassing van de naam in de systemen van TNT Post zou 
een postcodewijziging (en daarmee een adreswijziging) voor Lent tot gevolg hebben. Om die 
reden en omdat de naam Lent geen verwarring oplevert met enige andere woonplaatsnaam, 
stellen wij uw raad voor de naam Lent gemeente Nijmegen te vervangen door de naam Lent. 
 
M.b.t. kostenberekening TNT Post 
Er is vanaf begin 2007 correspondentie gevoerd met TNT over deze kwestie. 
Op 23 augustus 2007 hebben wij TNT een uitgewerkt voorstel gestuurd, waarin wij 
beargumenteren dat de postcode aanpassing als gevolg van de door de gemeenteraad 
gewenste woonplaatswijziging ons inziens kostenloos zou moeten worden doorgevoerd. 
TNT heeft daarop pas gedateerd 20 mei 2008 een reactie gegeven. 



 

TNT redeneert dat destijds (1995) door Nijmegen heel bewust en weloverwogen is gekozen 
om de bestaande woonplaatsnamen te handhaven. Desalniettemin zijn zij bereid om 
medewerking te verlenen aan de gewenste woonplaatswijziging. Dit omdat het 
gemeentebestuur wettelijk deze bevoegdheid is toegekend. 
Ze zijn echter niet bereid de kosten daarvoor voor eigen rekening te nemen. Dat doen zij 
alleen bij een planologische ontwikkeling waarbij twee woonplaatsen aan elkaar groeien 
zodanig dat het logisch is om (deels) samen te voegen, omdat het  onwenselijk of onlogisch is 
om een postcodegrens dwars door een woonwijk te laten lopen. 
Deze redenering maakt dat het samenvoegen van Ressen en Oosterhout in principe voor 
rekening TNT zou kunnen komen. Daarentegen is er volgens TNT geen enkele logica om 
beiden samen te voegen met de woonplaats Nijmegen, omdat deze geografisch gescheiden 
worden door de Waal. Daar komt nog bij, dat Lent daarin dan niet meegaat. Vandaar dat TNT 
in zijn brief van mei 2008 komt met een compromis-voorstel om een nieuwe woonplaats 
“Nijmegen-Noord” te vormen, bestaande uit de woonplaaten Ressen en Oosterhout. Dit is ook 
ingegeven vanuit bedrijfsmatige overwegingen. De woonplaatsen ten noorden van de Waal 
worden nu bediend vanuit een distributiecentrum in Elst. Na samenvoeging met de 
woonplaats Nijmegen ten zuiden van de Waal is dat niet meer mogelijk.  
 
Het alternatief van TNT is echter niet in lijn met het eerdere besluit van uw raad en is door 
ons dan ook niet verder uitgewerkt. Het samenvoegen van Ressen en Oosterhout met de 
woonplaats Nijmegen gaat dus extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente. 
 
M.b.t. hernoeming dubbele straten 
Met het besluit tot samenvoeging van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen is 
tevens besloten om de problematiek van dubbele straatnaamgeving aan te pakken. Daarvoor 
is in het raadsbesluit van november 2006 de procedure vastgelegd. Het is natuurlijk logisch 
om beide ontwikkelingen gelijktijdig te effectueren om daarmee dubbele adreswijziging (en 
daarmee dubbele overlast en kosten) te voorkomen. Uw raad heeft een motie van die 
strekking aanvaard in de vergadering van 29 november 2006. 
 
M.b.t. wijkgrenswijziging Oosterhout-Ressen 
De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen doorsnijdt het plan Groot 
Oosterhout. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen 
naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten 
Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d.  18 juni 2008) volledig 
binnen de wijk Ressen komen te vallen.  Dit was één van de aanleidingen om tot 
samenvoeging van de woonplaatsen te komen. 

4 Klimaat 
NVT 

5 Risico’s 
Wij sturen nadrukkelijk aan op effectuering van de samenvoeging per 1 januari 2010. We zijn 
in bespreking met TNT-post om een soepele overgang te regelen. De samenwerking is goed, 
maar de materie is taai. De effecten van de woonplaatswijziging zijn ingrijpend voor de 
bedrijfsvoering van ondernemers, vooral als deze een groot klantenbestand hebben. Fouten 
bij de overgang zijn op voorhand niet volledig uit te sluiten en kunnen leiden tot extra claims.  
 
Wij leggen u een overgangsvoorstel voor, omdat door VROM geen woonplaatscodes worden 
toegekend als de gemeente Nijmegen niet tijdig al haar woonplaatsen vaststelt. Zonder 



 

woonplaatscodes kan de gemeente Nijmegen niet worden aangesloten op de landelijke 
voorziening van de BAG. 

6 Financiën 
Naast de kosten van de woonplaatsnaamwijziging betreft het ook kosten voor de wijziging als 
gevolg van dubbele of gelijkluidende straatnamen. Het gaat in totaal om bijna 2100 adressen, 
waarvan 160 bedrijven,  in Oosterhout en Ressen (alle adressen), in Lent (195 adressen ) en 
Nijmegen (107 adressen). De totale kosten bedragen € 475.000,--.  
Hiervan is € 125.000 begroot voor een vergoeding aan TNT en is € 255.000 begroot voor 
compensatie van kosten e.d. voor bewoners en bedrijven. De resterende € 95.000 is bestemd 
voor nieuwe komborden en administratieve kosten. Voor een nadere specificatie verwijzen we 
u naar bijlage 1. Deze kosten zijn niet begroot en worden meegenomen in de voorjaarsnota 
2009. 

7 Communicatie 
Bij de voorbereiding worden de wijkraden van Oosterhout en Lent nadrukkelijk betrokken. 
Ook de dorpsraad Ressen is op de hoogte gehouden, maar de effecten van de 
samenvoeging zijn daar beduidend kleiner. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de 
ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout. 
Bij de wijziging van straatnamen zullen bewoners van de betreffende straat betrokken 
worden. Zij kunnen kiezen uit maximaal drie alternatieven die in overleg met de wijkraden 
zijn/worden gekozen. 
Tenslotte is iedereen van wie het adres wijzigt daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld 
middels een brief die op de betreffende situatie van toepassing is. Vanzelfsprekend zullen we 
via wijkbladen, weekblad “De Brug” en mailings betrokkenen op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. 
 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 
Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 

8 Uitvoering en evaluatie 
Conform het raadsbesluit van 29 november 2006 (210/2006) zullen burgers en bedrijven op 
een goede manier tegemoet gekomen worden in de kosten en overlast als gevolg van de 
plaatsnaamwijziging.  
Wij zijn in gesprek met wijkraden en een vertegenwoordiging van ondernemers over een 
passend overgangspakket en compensatie.  
Van belang daarbij is de overgangsperiode die TNT kan garanderen. Standaard is de 100% 
nabezorggarantie nog dezelfde dag gedurende de eerste maand. TNT onderzoekt of deze 
garantie, op een iets lager serviceniveau, verlengd kan worden tot één of mogelijk zelfs twee 
kwartalen. 
Tweede belangrijke punt is de toegekende postcodes. Deze zullen in de range 6513-6519 
gekozen worden. Het zullen twee vaste postcoderanges worden. Dat maakt het mogelijk om 
met verzekeringsmaatschappijen afspraken te maken over continuering van de 
verzekeringsvoorwaarden onder auto-, fiets-, inboedel- en opstalverzekeringen. 
Daarnaast willen we kijken of er een vergoedingsregeling kan komen voor aantoonbare 
schade als gevolg van de overgang voor bedrijven. 
Met de wijkraden bespreken we een dienstverleningspakket met o.a. adreswijzigingskaarten 
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en het collectief doorgeven van adreswijziging aan nutsbedrijven e.d., zodanig dat de 
gevolgen van de adreswijziging voor het huishouden tot een minimum beperkt blijven. 
Financiële compensatie voor huishoudens voegt ons inziens daarnaast weinig toe, is 
bovendien moeilijk uitvoerbaar, fraudegevoelig en minder klantvriendelijk. 
 
Bij deze woonplaatswijziging zal ook een aantal straatnaamwijzigingen meegenomen worden 
conform de lijst in bijlage 4. Op basis van de criteria uit voornoemd raadsbesluit is bepaald 
welke van de dubbele of gelijkluidende straatnaam moet wijzigen. Dat is in de bijlage 4 
aangegeven. Het gaat om 6 straten in de huidige woonplaats Nijmegen, 6 straten in Lent en 4 
straten in Oosterhout. In Oosterhout wordt ook een eerder besluit d.d. 4 juni 2008 (RV 
43/2008) geëffectueerd waarbij de Fruitlaan in De Elten wordt hernoemd als Terralaan. 
 
Ten slotte stellen we u voor om de grens tussen de nieuwe wijken Oosterhout en Ressen te 
leggen op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel 
(plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d.  18 juni 2008) volledig binnen de wijk Ressen 
komen te vallen. De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen ligt 
oostelijker en doorsnijdt het plan Groot Oosterhout. Dit was één van de aanleidingen om tot 
samenvoeging van de woonplaatsen te komen. 
 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 
 
Bijlage:  Brieven aan bewoners 
  Kostenraming Woonplaatswijziging Nijmegen Noord 
  Brief van TNT Post 
  Dubbele straatnamen - aantallen adressen 
  Plattegronden 
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Dubbele straatnamen - aantallen adressen 
 
1 Azaleastraat  Lent 48 
  Nijmegen 37 
2 Begoniastraat Lent 58 
  Nijmegen 24 
3 Berkstraat Nijmegen 16 
 Berkenstraat Lent 18 
 Berkelstraat Nijmegen 43 
4 Cyclamenstraat Lent 14 
  Nijmegen 2 
5 Goudenregenstraat Lent 61 
  Nijmegen 5 
6 Groenestraat Oosterhout 103 
  Nijmegen 392 
7 Haagbeukstraat Lent 46 
  Nijmegen 38 
8 Kastanjelaan Lent 22 
  Nijmegen 38 
9 Molenweg Oosterhout 14 
  Nijmegen 312 
10 Nijverheidsweg Oosterhout 17 
  Nijmegen 35 
11 Schoolstraat Lent 81+verzorgingstehuis 
  Nijmegen 131 
12 Tuinstraat Lent 27 
  Nijmegen 48 
13 Verbindingsweg Oosterhout 5 
  Nijmegen 6 
14 Dr. Ariënsstraat Lent 37 
 Ariënsstraat Nijmegen 57 



15 Bloemenstraat Lent 9 
 Bloemerstraat Nijmegen 143 
16 Bloemenhof Lent  26 
 Bloemerhof Nijmegen 1 
 
13 Spoorstraat Lent 16 
  Nijmegen 1 
5 Dijkstraat Lent 3 
  Nijmegen 15 

Deze beide straten worden voorlopig niet hernoemd, 
omdat het gebied van de Lentse straten zozeer in 
ontwikkeling is, dat consequenties nu niet goed zijn te 
overzien. 
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10  Woonplaatsaanwijzing (210/2006) 
 
Raadsvoorstel d.d. 27 oktober 2006  

1. De Commissie Straatnaamgeving op te dragen een raadsvoorstel voor te 
bereiden om 
a. De woonplaats Nijmegen vast te stellen in het kader van de invoering van de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 
b. De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de 

buitengrenzen van de gemeente Nijmegen. 
c. In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van beslispunt 1a. en 1b. 

voor het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (raadsvoorstel 180/1995) m.b.t. 
de aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen alsmede de 
consequenties van het amendement Woonplaatsen wijken voor wijken, 
onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 (Gebiedsindelingen 
Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006). 

2. De Commissie Straatnaamgeving op te dragen voorbereidingen te treffen tot het 
hernoemen van dubbele straatnamen in de gemeente Nijmegen en, in overleg 
met de hulpdiensten en de aangrenzende woonplaatsen Oosterhout (gemeente 
Overbetuwe) en Ressen (gemeente Lingewaard), bij deze voorbereidingen alle 
overige straatnamen te betrekken die aanleiding kunnen geven tot verwarring. 

3. De volgende criteria (in volgorde van afweging) vast te stellen t.b.v. de 
hernoeming van dubbele straten: 
a. Het aantal bestaande adressen in de straat (de straat met significant het 

grootste aantal adressen wordt gehandhaafd). 
b. Anciënniteit (de oudste straatnaam wordt gehandhaafd, mits deze 

aantoonbaar meer dan 100 jaar ouder is). 
c. Economisch belang (de straat met 10 of meer bedrijven met meer dan 5 

medewerkers wordt gehandhaafd). 
d. Gebiedsverwijzing (de straatnaam die verwijst naar een nog bestaand 

(geografisch) element (bijv. school, kerk, station) wordt gehandhaafd). 
4. Het College op te dragen: 

a. TNT Post te informeren over het voornemen, genoemd onder beslispunt 1. 
en de onderhandelingen met deze instelling te voeren over de 
consequenties van dit voornemen voor de postcodering en de daarmee 
gemoeide kosten. 

b. In nauwe samenwerking met de Commissie Straatnaamgeving de bewoners 
te informeren en te consulteren over de beslispunt 1. en 2. en hun 
consequenties, conform bijgaand voorstel. 

c. Dekkingsvoorstellen te doen bij de nadere besluitvorming m.b.t. 
beslispunten 1. t/m 4b. 

 
Motie: De onkosten vergoed! 
1e indiener H. Veldman (VVD) 
 
De gemeenteraad van Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 
2006, overwegende dat 
 Het raadsvoorstel Woonplaatswijziging er toe leidt dat adresgegevens worden 

veranderd 
 Dit voor zowel burger als bedrijfsleven diverse kosten met zich meebrengt 

 
Verzoekt het college 
1. Er voor zorg te dragen dat inweners, instellingen en bedrijven op goede manier 

tegemoet gekomen worden in de kosten van de noodzakelijke adreswijzigingen 
2. Te onderzoeken hoe dit op de beste wijze kan geschieden, hier middelen voor te 

reserveren bij de perspectiefnota 2008 en dit terug te koppelen naar de raad. 
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Voor: (28) PvdA (Jansen), SP, GL, CDA, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, 
 GewoonNijmegen, Stadspartij 

Tegen: (10) PvdA (10) 
 
Motie aanvaard 
 
 
Motie: Geen dubbel gedoe 
1e indiener M. Spruit (GL) 
 
De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen op woensdag 29 november 2006, 
overwegende dat: 
 Bij eventuele naamswijziging van de woonplaat bewoners geconfronteerd 

worden met kostbare adreswijzigingen; 
 De raad voornemens is op korte termijn dubbele straatnamen aan de pakken 

vanwege onduidelijkheid voor de hulpdiensten; 
 Dit ook weer kan leiden tot kostbare adreswijzgingen; 

 
Besluit: 
Het college op te dragen de uitvoering van straatnaamwijzging en eventuele 
plaatsnaamwijziging tegelijkertijd te implementeren om de lasten voor burgers, 
bedrijven en gemeente zoveel mogelijk te beperken 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Motie unaniem aanvaard  
 
 
Amendement: Naamgeving ‘Nijmegen Noord - Land over de Waal’ 
1e indiener C. Teunissen (CDA) 
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 
november 2006, overwegende dat: 
 de Raad in 1995 unaniem een besluit heeft genomen de woonplaatsen Lent, 

Gemeente Nijmegen, Oosterhout, Gemeente Nijmegen en Ressen Gemeente 
vast te stellen; 

 de genoemde argumenten (zie ook bijlage 1: Voorstel Naamgeving ‘Land over 
de Waal’) 
 acceptatie zal hoog zijn door zittende bewoners en ondernemers; 
 schept duidelijke identiteit voor de nieuwe Nijmeegse woonwijken (historisch 

bepaalde namen, vergelijkbaar met Hatert en Hees); 
 geen verwarring over oude en nieuwe adressering en dus valt te verwachten 

dat er een goed gebruik van adressering gemaakt wordt; 
 geen extra administratieve kosten voor de gemeenten; 
 geen extra kosten voor bewoners en ondernemers; 
 wijziging postcodes kan tot een minimum beperkt blijven; 
 bestaande straatnamen kunnen gehandhaafd blijven, omdat deze 

gekoppeld zijn aan een unieke woonplaatsnaam. 
nog steeds van kracht zijn; 
 er (grotere) VINEX locaties zijn met hetzelfde verschijnsel; 
 de begrenzing van de verschillende woonplaatsen in 1995 zijn vastgesteld. 

 
Besluit: 
De beslispunten: 
1.b. als volgt te wijzigen:  

De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de buitengrenzen 
van de gemeente Nijmegen, met uitzondering van de reeds vastgestelde 
woonplaatsen: Lent - Gemeente Nijmegen, Oosterhout - Gemeente Nijmegen en 
Ressen - Gemeente Nijmegen; 
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1.c. als volgt te wijzigen:  
In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van het amendement 
Woonplaatsen wijken voor wijken, onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 
oktober 2006 Gebiedsindelingen Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006; 

2. te schrappen 
3. te schappen 
4. te schrappen 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Voor: (10) CDA, D66, VSP, GewoonNijmegen, Stadspartij 
Tegen: (28) PvdA, SP, GL, VVD, NijmegenNu 
 
Amendement verworpen  
 
 
Amendement: Nijmegen omarmt woonplaats Lent 
1e indiener M. van Nijnatten (PvdA) 
 
De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 
november 2006, 
 
Besluit  
het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen door punt 1.a als volgt te wijzigen: 
1.a. Twee woonplaatsen vast te stellen in het kader van de invoering van de 

Basisregistratie Adressen en gebouwen, nl. Nijmegen en Lent gemeente 
Nijmegen, waarbij de begrenzing van deze laatste woonplaats dezelfde is als nu 
reeds gehanteerd wordt.  
 

Toelichting 
Opheffing van de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente 
Nijmegen schept alleen maar duidelijkheid in verhouding tot de woonplaatsen in de 
omliggende gemeenten. Er is echter maar één Lent. In 1995 is het dorp dat reeds 
800 jaar bestaat en het omliggende gebied gekenmerkt als woonplaats. Er is geen 
enkele verwarring met andere woonplaatsen. Omdat de woonplaatsgrens geen 
overlap heeft met de wijkgrenzen van Oosterhout en Ressen is dit besluit ook 
duurzaam voor toekomstige wijzigingen. 
 
Amendement unaniem aanvaard  
 
 
Amendement: Ook bewoners maken kosten 
1e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) 
 
De gemeenteraad  van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, 
 
Gehoord hebbende de discusie in de raadskamer, 
 
besluit aan beslispunt 4 een nieuw punt 4 d toe te voegen: 
4.d. De raad te informeren omtrent alle kosten dievoor de bewoners van de 

woonplaatsen Oosterhout Nijmegen en Ressen Nijemgen verbonden zijn aan 
het opheffen van deze woonplaatsen, zodat de raad kan bepalen welke kosten 
voor vergoeding in aanmerking komen. 

 
Amendement ingetrokken 
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Amendement: Heldere grenzen 
1e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) 
 
De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, 
 
Gehoord hebbende de discussie in de raadskamer, 
 
Besluit aan beslispunt 1.b. het volgende toe te voegen: 
De begrenzing van de toekomstige Nijmeegse wijken Oosterhout en Ressen samen 
te laten vallen met de buitengrenzen van de huidige woonplaatsen Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. 
 
Amendement unaniem aanvaard  
 

Raadsbesluit d.d. 29 november 2006 
Voor  (32) PvdA, SP, GL, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, Stadspartij 
Tegen (6) CDA, GewoonNijmegen 
 
Voorstel aanvaard  
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23. 

 
 

 Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in  
kader BAG) (95/2009) 
 
Raadsvoorstel d.d. 19 mei 2009 

1. In te trekken het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) ter 
aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. 

2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 323481, gedateerd 07-
04-2009 en in overeenstemming met het Raadsbesluit van 29 november 
2006 (geamendeerd raadsvoorstel 210/2006) inzake Woonplaatsaanwijzing, 
de volgende woonplaatsen vast te stellen: 

             a. Nijmegen; 
             b. Lent. 

3. De ingangsdatum van de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam vast te 
stellen op 1 januari 2010. De ingangsdatum van de in beslispunt 2b 
bedoelde woonplaatsnaam met onmiddellijke ingang vast te stellen. 

4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer 303041, gedateerd 27-
10-2008, met onmiddellijke ingang tijdelijk de volgende woonplaatsen vast te 
stellen: 

             a. Nijmegen; 
             b. Oosterhout gemeente Nijmegen; 
             c. Ressen gemeente Nijmegen. 

5. De in beslispunt 4 bedoelde woonplaatsnamen in te trekken op het moment 
dat de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam van kracht wordt, zijnde 1 
januari 2010.  

6. Het college op te dragen het voorstel voor de hernoeming van de dubbele 
straten in de gemeente Nijmegen tijdig aan onze raad voor te leggen zodat 
deze hernoeming gelijktijdig met de woonplaatswijziging geëffectueerd kan 
worden. 

7. De grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, 
dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten 
Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout) volledig binnen de 
grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen. 

8. a. Voor de uitvoering van de woonplaatsnaamwijziging een budget van € 
475.000,-- beschikbaar te stellen. 

       b. De begrotingswijziging voor deze budgetuitbreiding te verwerken bij de  
           voorjaarsnota 2009. 

 
 
Raadsbesluit d.d. 10 juni 2009 
Conform besloten met inachtneming van een stemverklaring van de fractie  
van het CDA 
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