
 
 
 
 

"De Halvegas is geen gas" 
 
 
Op de agenda van de "P.A. - Besluitronde" van woensdag 16 mei 2018 19:30 - 22:00 
(Locatie: "SH - Raadzaal") staat bij agendapunt 14: Raadsvoorstel Straatnaamgeving 
Halvegas (HAMERSTUK). 
 
Voorafgaande aan de "P.A. - Besluitronde" zijn de "P.A. Gespreksrondes" in Gebr. van 
Limburgkamer. Van 18:30-19:00 uur vindt de Rondetafel-inspraak over diverse onderwerpen 
plaats. De agenda maakt duidelijk dat er geen rekening is gehouden met kritische geluiden 
van belanghebbende en belangstellende burgers in zake de voorstellen waarover de raad 
dezelfde avond nog een besluit moet nemen. 
 
raadsvoorstel 37/2018 
Bij agendapunt 14 ontbreekt het nummer van het raadsvoorstel. Het voorstel van het college 
is op 10 april 2018 vastgesteld. 
 

Voorstel om te besluiten  
1. Overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 518115, versie 1, aan de grijs gearceerde 

openbare ruimte van het type ‘weg’ in de woonplaats Nijmegen de naam Halvegas te geven.  

 
Op de tekening met nummer 518115, versie 1, staan twee data: 31-05-2017 ("Aanmaak 
datum") en 04-07-2017. Deze tekening vertoont een opvallende overeenkomst met de 
tekening met hetzelfde nummer en datum 31-05-2017 bij het raadsbesluit d.d. 7 maart 2018 
(onderwerp: Bottelstraat; openbare weg nieuwe straat/binnenterrein; raadsvoorstel 23/2018) 
dat op 9 april 2018 is gepubliceerd in Gemeenteblad 2018, nr. 72708. 
 
Eén blik op de tekening laat zien dat er geen sprake is van een gas, maar van een open 
plaats. Deze plaats kent een lange geschiedenis en was in de 18e en 19e eeuw bekend 
onder de namen De Vergulde Wagen of Gouden Wagen (Goudenwagen). 
 
In 1896 schreef gemeentearchivaris Van Schevichaven In Oud Nijmegen's Straten, Markten, 
Pleinen, Open Ruimten en Wandelplaatsen: 
 

Aangaande den oorsprong dier beide namen is niets te vinden. Aanvulling: Zij komen voor het eerst 
voor in een prot. 30 Oct. 1702 „een schuur mitsgaders het geheele spijcker of getimmer boven de 
put en de kelder, van outs genaemt de Vergulde Wagen.” 
Een ander van 11 Mei 1737 beschrijft „het huis genaamd de Gouden Wagen of Magazijn, bestaande 
in een huis met open plaats, waarop verscheide woningges, en 't recht van de put.” 

 
Halve Gas 
In 1996 waren er plannen om een nabijgelegen gas in de Lange Hezelstraat de naam Halve 
Gas (met spatie) te geven. Dat stuitte op bezwaren van toekomstige bewoners. Op 3 april 
1996 heeft de raad conform het gewijzigde raadsvoorstel 18/1996 voor de doodlopende gas 
de naam Gulden Wagengas vastgesteld. Op de tekening met nummer 518115, versie 1, is 
de geometrie van deze openbare ruimte niet correct weergegeven. 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-72708.html


In raadsvoorstel 37/2018 wordt geen melding gemaakt van overleg met belanghebbenden. 
Het is de vraag of de toekomstige bewoners van de open plaats aan de Bottelstraat wel 
instemmen met de voorgestelde naam Halvegas. 
 
omgevingsvergunning 
De vergunning voor de "herontwikkeling van een voormalige meubelzaak naar wonen winkel 
en bedrijfsruimte" is op 20 juli 2017 verleend en op 24 juli 2017 gepubliceerd. in Gemeente-
blad 2017, nr. 27947. Op bouwtekening D170386586 (blad D26-02; datum 15-03-2017) zijn 
de ingangen van de verblijfsobjecten aangegeven. Deze objecten zijn op 2 augustus 2017 
ingeschreven in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).  
 
Voor de woningen en appartementen aan de "binnenplaats" zijn de volgende adressen 
vastgesteld (begindatum 20-07-2017): 
 

adressen (Deel D) Verblijfsobject ID Nummeraanduiding ID bouwtekening  

Bottelstraat 22 Nijmegen 0268010000099348 0268200000100851 app. 01 t/m 06 
Bottelstraat 22 A Nijmegen  0268010000099349 0268200000100852 
Bottelstraat 22 B Nijmegen  0268010000099350 0268200000100853 
Bottelstraat 22 C Nijmegen  0268010000099351 0268200000100854 
Bottelstraat 22 D Nijmegen  0268010000099352 0268200000100855 
Bottelstraat 22 E Nijmegen  0268010000099353 0268200000100856 
 
adressen (Deel C) 

Bottelstraat 24 Nijmegen  0268010000099354 0268200000100857 wo08 
Bottelstraat 24 A Nijmegen  0268010000099355 0268200000100858 wo07 
Bottelstraat 24 B Nijmegen  0268010000099356 0268200000100859 wo06 
Bottelstraat 24 C Nijmegen  0268010000099357 0268200000100860 wo05 
Bottelstraat 24 D Nijmegen  0268010000099358 0268200000100861 wo04 

 
Er is op 20 juli 2017 voor gekozen om de verblijfsobjecten te nummeren aan de Bottelstraat. 
Daarbij is geen rekening gehouden met een afzonderlijke naam voor de openbare ruimte 
waaraan de vijf woningen en zes appartementen zijn gelegen. 
 
openbare ruimte 
In raadsvoorstel 23/2018 (besluit B&W d.d. 30 januari 2018, nummer 4.2) staat onderdeel 
"8 Participatie en Communicatie" dat het Bureau Bouwrecht en Beleid intern geïnformeerd is 
in verband met aanpassing van de straatnaamgeving. Wanneer dit is gebeurd, wordt niet 
vermeld. De tekening met de toekomstige situatie was al geruime tijd beschikbaar. 
 
Raadsvoorstel 23/2018 is op 7 maart 2018 op de gebruikelijke wijze zonder beraadslagingen 
afgedaan als hamerstuk. Een besluit over de naamgeving en/of het opnieuw vaststellen van 
de geometrie van de Bottelstraat had genomen kunnen (lees: moeten) worden tegelijk met 
het besluit "om de nieuwe weg en het binnenterrein (...) de bestemming openbare weg te 
geven". De binnenplaats kan betrokken worden bij de geometrie van de Bottelstraat. Een 
afzonderlijke naam voor het binnenterrein is niet noodzakelijk. 
 
Het gecombineerde besluit had al genomen kunnen worden voordat op 20 juli 2017 de 
omgevingsvergunning werd verleend en de huisnummers werden vastgesteld. Niets wijst op 
"een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering" en "een goede afstemming tussen 
degenen die bij die voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken"; zie artikel 170, 
eerste lid, onder a, Gemeentewet. 
 
ambtelijke werkgroep 
De werkwijze van de ambtelijke werkgroep straatnaamgeving onttrekt zich volledig aan de 
openbaarheid. Het ambtelijk voorstel d.d. 22 maart 2018 (registratienummer 18.0002665) is 
op 10 april 2018 door het college besproken en (ongewijzigd) vastgesteld. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-127947.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-127947.html
https://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/Document/DownloadOne?documentNr=D170386586


Raadsvoorstel 37/2018 munt uit door beknoptheid. Uit niets blijkt dat de ambtelijke werk-
groep op de hoogte was van de bezwaren tegen de vaststelling van de naam Halve Gas in 
1996 en de nummering van de verblijfsobjecten aan de Bottelstraat op 20 juli 2017. Uit niets 
blijkt dat de belangen van de toekomstige bewoners zijn meegewogen. 
 
In raadsvoorstel 23/2018 is sprake van "de nieuwe weg en het binnenterrein". In raads-
voorstel 37/2018 wordt gesteld dat de naam Halvegas goed past bij het karakter van "het 
nieuwe straatje". Dat blijkt niet uit de tekening waarop de ingangen en de relevante huis-
nummers niet zijn aangegeven. 
 
geen gas 
Open plaatsen werden in het verleden in Nijmegen geen gas genoemd. Een "plaats zonder 
uitgang" is geen halve gas. Deze benaming werd uitsluitend gebruikt bij smalle doodlopende 
straatjes. De voorgestelde naam Halvegas geeft in dit geval dan ook geen blijk van "een 
goede naamgeving van de openbare ruimte". De uitgang gas is hier misplaatst. 
 
Bij de onderdeel "8 Participatie en Communicatie" en "9 Uitvoering en evaluatie" staat niets 
over de adreswijzigingen die het gevolg zijn van de voorgestelde naamgeving. Is er overleg 
gevoerd met de projectontwikkelaar en de toekomstige bewoners? 
 
Ook de voorgestelde schrijfwijze van de naam Halvegas (zonder spatie) wordt niet nader 
onderbouwd. De naam Verbindingsweg in de wijk Oosterhout is met ingang van 1 januari 
2010 gewijzigd in Halve Weg. Het schappen van de spatie was in 2009 onbespreekbaar. 
 
richtlijnen 
Het ontbreekt aan duidelijke richtlijnen waaraan een goede naamgeving zou moeten 
voldoen. Dat geldt niet alleen voor achtervoegsels en schrijfwijze, maar ook voor het type 
openbare ruimte en de geometrie et cetera. 
 
Aan de Richtlijnen straatnaamgeving op de gemeentelijke website ligt geen formeel besluit 
ten grondslag. Burgers worden op het verkeerde been gezet. Het besluitvormingstraject is 
alles behalve transparant. Op de website staat weliswaar "De gemeenteraad beslist over uw 
idee", maar dit strookt niet met de werkelijkheid. Een aantal ideeën komt niet verder dan de 
ambtelijke organisatie. 
 
Bij de voorbereiding van een besluit behoort de raad de nodige kennis te vergaren omtrent 
de relevante feiten en af te wegen belangen; zie artikel 3:2, Algemene wet bestuurrecht. In 
de praktijk worden voorstellen inzake straatnaamgeving zonder beraadslaging afgedaan als 
hamerstuk. Dat is ook het geval bij de raadsvoorstellen die de toets der kritiek niet kunnen 
doorstaan. 
 
 
Nijmegen, 21 april 2018 
 
 
 
Rob Essers 

https://www.openindex.io/outlink?url=https%3A%2F%2Fwww.nijmegen.nl%2Ffileadmin%2Fbestanden%2Fdiensten%2FRichtlijnen_straatnamen.pdf&ssi=69694b9315763c81&r=1&l=nl&sr=se&q=richtlijnen%20straatnaamgeving
https://www.nijmegen.nl/diensten/bouwen-en-wonen/straat-of-gebouwnamen/
https://www.nijmegen.nl/diensten/bouwen-en-wonen/straat-of-gebouwnamen/


 



Bron: https://www.funda.nl/koop/verkocht/nijmegen/huis-49250924-bottelstraat-bouwnr-c3/#foto-10 
 

 
Bron: https://www.funda.nl/koop/verkocht/nijmegen/huis-49250924-bottelstraat-bouwnr-c3/#foto-2 
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