
 

 
 

 
Geachte Woo-functionaris, 
 
Een vergelijking van de Kerncijfers wijken en buurten 2022 van de gemeente Nijmegen met 
de cijfers uit 2021 laat een aantal opmerkelijke verschillen zien. Door een aanpassing van de 
wijk- en buurtgrenzen is de oppervlakte van de CBS-buurten in een aantal gevallen aanzien-
lijk gewijzigd. Bij de namen van de CBS-wijken is het voorvoegsel ‘Wijk ## ’ verdwenen. 
 
Naamgeving van de openbare ruimte is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat geldt 
ook voor de wijk- en buurtindeling. De Richtlijnen voor gemeenten bij het vaststellen van een 
indeling naar wijken en buurten (versie 2.4) van het CBS gaan voorbij aan artikel 6 van de 
Wet basisregistratie adressen en gebouwen.  
 
Sinds 1970 worden de CBS-wijken in de gemeente Nijmegen aangeduid als ‘stadsdelen’ en 
worden de CBS-buurten ‘wijken’ genoemd. De namen van de stadsdelen en wijken zijn op 
25 oktober 2006 door de raad vastgesteld. Sinds 1 januari 2007 zijn de namen niet meer 
gewijzigd. De grenzen zijn na 2009 niet meer aangepast.  
 
Het laatste besluit van het bevoegde gemeentelijke orgaan (raadsbesluit d.d. 10 juni 2009, 
beslispunt 7) betreft de wijziging van de grens tussen Oosterhout (code BU02680950) en 
Ressen (code BU02680960). 
 
De stadsdelen en buurten hebben bij de Kerncijfers wijken en buurten 2022 nog dezelfde 

codes WK0268## en BU02680###. De namen komen overeen met de authentieke 
gegevens van de openbare ruimten van het type ‘administratief gebied’ in de Basis-
registratie Adressen en Gebouwen (BAG) met uitzondering van de CBS-wijk Nijmegen-
Noord (was: Wijk 09 Nijmegen Noord). 
 
Nijmegen-Noord (code WK026809) is een samenvoeging van Nijmegen-Noord (openbare 
ruimte ID 0268300000001613) in de woonplaats Nijmegen en Nijmegen-Noord (openbare 
ruimte ID 0268300000001633) in de woonplaats Lent. Dit is niet in overeenstemming met 
de CBS-richtlijn dat elke wijk geheel binnen één BAG-woonplaats ligt of daarmee exact 
overeenkomt, óf meerdere gehele BAG-woonplaatsen één wijk vormen. 
 
Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van een goede Wijk- en Buurt-
indeling (WBI). Het CBS is verantwoordelijk voor de implementatie van de juiste gegevens. 
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