CONCEPT BESLUIT VASTSTELLEN NAMEN
(SEMI) OPENBARE RUIMTEN PLAN KLOOSTERVELDEN
(STRAATNAAMBESLUIT)
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,
gezien het plan ‘Kloostervelden’ voor de gronden gelegen tussen de Tamboerijn en Streek
aansluitend op het kloostercomplex van het Withof;
overwegende dat:
op de gronden nieuwe grondgebonden woningen en appartementen worden gebouwd;
enkele panden aan bestaande wegen maar de meeste aan nieuwe openbare ruimten komen;
op grond van de wet Basisregistratie adressen en gebouwen de gemeente verplicht is aan openbare
en semiopenbare ruimten een naam toe te kennen;
er is gekozen voor de namen Kleine Toer, Mandolinehof en Harmoniumhof;
de naam Kleine Toer is ontleend aan de historie van de locatie en verwijst naar het pad tussen de
bomen die in het verleden werd benut voor een korte wandeling door leerlingen van de toenmalige
huishoud- en kweekschool;
de namen Mandolinehof en Harmoniumhof aansluiten op het straatnaamthema in de wijk Grauwe
Polder (muziekinstrumenten) en zijn ontleend aan een tekst over de viering van het honderdjarig
bestaan van het klooster;
de straatnaamtoekenning tot stand kwam na het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure
volgens afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht;
tijdens deze procedure …..zienswijzen zijn ontvangen (nader aan te vullen);
als ingangsdatum voor de naamgeving aan de openbare ruimten de datum van 15 maart 2021 wordt
gehanteerd;
bij besluit van 17 december 2019 is bepaald dat de definitieve besluitvorming en ondertekening is
gemandateerd aan het hoofd Afdeling Ontwikkeling;
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, Wet Basisregistratie adressen en gebouwen, de
“Verordening naamgeving en nummering (adressen)” en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t en :

1.

om overeenkomstig de tekening ‘Besluit naamgeving openbare ruimten plan Kloostervelden’
de volgende namen vast te stellen voor bestaande en nieuwe openbare ruimten:
• Kleine Toer (= weg)
• Mandolinehof (=weg)
• Harmoniumhof (= weg)
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2.

om de namen voor de openbare en semiopenbare ruimten in werking te laten treden met
ingang van 15 maart 2021.

Etten-Leur,
Namens burgemeester en wethouders van Etten-Leur.

René Reijngoudt
Hoofd Afdeling Ontwikkeling
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 Zeeland-West-Brabant, Sector
Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda.
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