
 
 

 

BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN NAAM OPENBARE RUIMTE  
BREDE SCHOOL BANAKKERS (STRAATNAAMBESLUIT) 

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur; 
 
gezien het plan voor de bouw van de nieuwe brede school Banakkers aan de Kerkwerve; 
 
overwegende dat: 
 
in het plan is opgenomen een (semi) openbare ruimte bestaande uit parkeerterrein met rijloper; 
 
deze openbare ruimte de Nieuwe Kerkstraat met de A.M. de Jongstraat verbindt; 
 
in de brede school een basisschool, gymzaal en kinderdagverblijf komen waarvan de hoofdtoegang 
ligt aan de zijde van het parkeerterrein; 
 
op grond van de wet Basisregistratie adressen en gebouwen de gemeente verplicht is aan (semi) 
openbare ruimte een naam toe te kennen; 
 
het toekennen van een naam aan het parkeerterrein het toewijzen van huisnummers vereenvoudigd;  
 
het voornemen is om aan de (semi) openbare ruimte de naam Heilig Hartstraat toe te kennen; 
 
de naam verwijst naar de historie van de locatie waar tot 2013 de Heilig Hartkerk met pastorie stond; 
 
de straatnaamtoekenning tot stand is gekomen na het volgen van de openbare voorbereidings-
procecedure volgens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht; 
 
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, Wet Basisregistratie adressen en gebouwen, de 
“Verordening naamgeving en nummering (adressen)” en de Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluiten: 
 
1. overeenkomstig bijgevoegde tekening vast te stellen de (semi)openbare ruimte met de 

naam: Heilig Hartstraatte Etten-Leur (= terrein); 
2. dat het besluit onder 1. met ingang van 15 augustus 2015 in werking treedt. 
 
Etten-Leur,  

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur. 

De burgemeester,     De secretaris, 

 
Mw. H. van Rijnbach-de Groot.   Mw. B. Silvis-de Heer 
 
Iedere belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na dagtekening van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Etten-Leur, 
postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.  
Een bezwaarschrift schort niet de werking van dit besluit op. 
Als onverwijlde spoed dat vereist kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een voorlopige voorziening worden 

gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda. 

 


