
Voorstel aan de Raad 
 

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 
(in te vullen door Griffie)  / (In te vullen door Griffie)  

Fatale termijn: besluitvorming vóór: 
N.v.t. 

Onderwerp 
Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (overgangsvoorstel in kader BAG) 

Programma / Programmanummer 
Facilitaire diensten / 9630 

Portefeuillehouder 
P. Depla 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 
... 

Samenvatting 
Raadsvoorstel ter vaststelling van vier woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, overeenkomstig 
de huidige situatie. Het voorstel is bedoeld als overgangsvoorstel en dient uitsluitend om een 
tijdige aansluiting te waarborgen op de landelijke voorziening van de Basisregistraties Adressen 
en Gebouwen (BAG). 
 
Dit voorstel is besproken in de openbare vergadering van de Commissie straatnaamgeving van ... 
 
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 303041, gedateerd 27-10-2008, de 

volgende woonplaatsnamen vast te stellen: 
a. Nijmegen; 
b. Ressen gemeente Nijmegen; 
c. Oosterhout gemeente Nijmegen; 
d. Lent.  

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail 
Fineke te Raa, 2299, f.te.raa@nijmegen.nl 
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Voorstel aan de Raad 
 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
Medio 2009 zal de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. 
De BAG kent een landelijke voorziening, waarop elke Nederlandse gemeente aangesloten 
dient te worden. Voor die aansluiting is een woonplaatscode vereist voor elke woonplaats die 
in de gemeente is vastgesteld, waarbij de gezamenlijke woonplaatsen binnen een gemeente 
het volledige grondgebied van de gemeente moeten omvatten terwijl ze elkaar niet mogen 
overlappen. De woonplaatscodes worden onder nauw omschreven voorwaarden verstrekt 
door het Ministerie van VROM. Een van die voorwaarden is een formeel door het bevoegde 
gezag vastgesteld woonplaatsbesluit. 
 
Op dit moment zijn binnen de gemeente Nijmegen slechts drie woonplaatsen door uw raad 
vastgesteld, alle gelegen in het stadsdeel Nijmegen-Noord. Het gebied ten zuiden van de 
Waal is nooit als woonplaats door uw raad vastgesteld. In de zin van de BAG bestaat er 
formeel dus geen woonplaats Nijmegen. 
 
Momenteel wordt het voorstel voorbereid waartoe uw raad heeft besloten in zijn vergadering 
van 29 november 2006 (RV 210/2006). Daarin wordt voorzien in twee woonplaatsen in de 
gemeente Nijmegen, namelijk Nijmegen en Lent (gemeente Nijmegen). Naar verwachting 
wordt een uitwerkingsvoorstel begin 2009 aan uw raad voorgelegd. Hierbij zullen Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen verdwijnen en onderdeel worden van de 
woonplaats Nijmegen. Dit betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. 
Daarom zal een ruime overgangsperiode worden voorgesteld. Gedurende die 
overgangsperiode blijft de huidige situatie (ook) van kracht. Dat houdt in dat de huidige 
adressen, inclusief de huidige woonplaatsen, moeten worden aangesloten op de BAG.  
 
Om die reden is het noodzakelijk 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.  
 
Hiertoe dient het voorliggende voorstel, dat gezien moet worden als een overgangsvoorstel, 
slechts dienend om tijdig te kunnen worden aangesloten op de BAG. 
 
Het voorstel is door ons College ter advisering voorgelegd aan de Commissie 
straatnaamgeving en door de commissie besproken in haar openbare vergadering van .... 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
Woonplaatsaanduiding en -begrenzing horen, evenals straatnaamgeving en de verdeling van 
de gemeente in wijken en buurten, tot de huishouding van de gemeente. De Raad is bevoegd 
om de huishouding van de gemeente te regelen conform de Grondwet, art. 124, eerste lid en 
de Gemeentewet, art. 108, eerste lid en art. 147.  
 
Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad 
bevoegd de openbare ruimte te benoemen.  
 
Conform de Verordening Commissie straatnaamgeving (2007), artikel 2, heeft de Commissie 
straatnaamgeving tot taak met het College te overleggen en de Raad te adviseren over de 
voorstellen van het College inzake benoeming van de openbare ruimte. 
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1.2 Relatie met programma 

Het uitvoeren van de taak straatnaamgeving is een wettelijke taak. 

2 Doelstelling 
Een woonplaatsbesluit dat in overeenstemming is met de regels die de BAG daaraan stelt. 

3 Argumenten 
M.b.t. de (tijdelijke) benoeming van alleen het gebied ten zuiden van de Waal als woonplaats 
Nijmegen
In het kader van de BAG dient het gehele grondgebied van de gemeente Nijmegen 
ondergebracht te worden in een of meer woonplaatsen, waarbij de grenzen van die 
woonplaatsen elkaar niet mogen overlappen. In de gemeente Nijmegen is alleen het gebied 
ten noorden van de Waal formeel verdeeld in woonplaatsen. Het gebied ten zuiden van de 
Waal is nooit formeel als woonplaats benoemd. Voor de BAG bestaat er dus geen 
woonplaats Nijmegen. 
 
Op 29 november 2006 (RV 210/2006) heeft uw raad opdracht gegeven een voorstel voor te 
bereiden waarbij onder meer het gebied ten zuiden van de Waal samen met het huidige 
Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen wordt benoemd als 
woonplaats Nijmegen. Dit voorstel wordt momenteel voorbereid. Hierbij zullen Oosterhout 
gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen verdwijnen en onderdeel worden van de 
woonplaats Nijmegen. Dit betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. 
Daarom zal een ruime overgangsperiode worden voorgesteld. Gedurende die 
overgangsperiode blijft de huidige situatie (ook) van kracht. Dat houdt in dat de huidige 
adressen, inclusief de huidige woonplaatsen, moeten worden aangesloten op de BAG.  
 
Om die reden is het noodzakelijk dat er op korte termijn formeel een woonplaats Nijmegen 
wordt vastgesteld, waarvan de begrenzing samenvalt met het gebied dat momenteel in de 
diverse administraties bekend staat als de woonplaats Nijmegen. Dit is het gebied ten zuiden 
van de Waal. 
 
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. 
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4 Klimaat 

N.v.t. 

5 Risico’s 
Indien de gemeente Nijmegen niet tijdig al haar woonplaatsen vaststelt, kunnen door VROM 
geen woonplaatscodes worden toegekend en kan de gemeente Nijmegen niet worden 
aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. 

6 Financiën 
Er zijn geen kosten gemoeid met deze naamgeving, die technisch van aard is en voor het 
overgrote deel slechts een bevestiging is van de huidige situatie. 

7 Communicatie 
Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. 
Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug".  
 
Daarnaast dient met name in Nijmegen-Noord duidelijk gecommuniceerd te worden dat het 
raadsbesluit een overgangsbesluit is en vooral dient om een tijdige invoering van de BAG 
mogelijk te maken. 

8 Uitvoering en evaluatie 
Buiten de communicatie en doorvoering van de woonplaatsnaam Lent in de gemeentelijke 
systemen, zijn geen uitvoerende activiteiten noodzakelijk, anders dan toepassing van de 
besluiten bij beleid en uitvoering. 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

Bijlage(n): Tekening nr. 303041 
 Advies Commissie straatnaamgeving (PM)  
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