ONTWERP
BESLUIT TOT HET VASTSTELLEN NAMEN OPENBARE RUIMTEN
(STRAATNAAMBESLUIT)
Burgemeester en wethouders van Etten-Leur,
gezien de plannen voor de bouw van woningen in het plangebied De Streek;
overwegende dat:
binnen het plangebied nieuwe openbare ruimten ontstaan;
op grond van de wet Basisregistratie adressen en gebouwen de gemeente verplicht is aan deze openbare ruimten een naam toe te kennen;
deze openbare ruimten zijn gelegen ten zuiden van de weg Streek (naam vastgesteld bij besluit van 16
april 1973);
al begin 2000 werd besloten om in het plangebied De Streek de openbare ruimten te vernoemen naar
streken in de provincie Noord-Brabant;
bij besluit van 14 maart 2000 de naam Baroniestraat voor een cluster woningen aan de westzijde van
het plangebied werd vastgesteld;
bij besluit van 9 oktober 2012 de namen Kempenerrandweg en Grauwe Polder werden vastgesteld voor
resp.de weg aan de zuidzijde van het plangebied tussen de woonwijk en het sportpark en de weg aan de
zuidwestzijde ten zuiden van het volkstuinencomplex;
nu de begrenzing van de openbare ruimten voor het plangebied De Streek vaststaat, is aanpassing van
eerdere besluiten en toewijziging van namen voor de overige openbare ruimten gewenst is;
de straatnaamtoekenning tot stand is gekomen na het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure volgens 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;

b e s l u i t en :
1.

om overeenkomstig de tekening “Straatnaamtoekenning plan De Streek”:
a.
aan te passen het besluit van 16 april 1973 tot het toekennen van de naam
Streek (=weg);
b.
te bestendigen het besluit van 14 maart 2000 tot het toekennen van de naam Baroniestraat (=weg);
c.
aan te passen het besluit van 9 oktober 2012 tot het toekennen van de naam Kempenerrandweg (=weg);
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d.

2.

3.

te bestendigen het besluit van 9 oktober 2012 tot het toekennen van de naam Grauwe
Polder (=weg);
om overeenkomstig de tekening “Straatnaamtoekenning plan De Streek” de volgende namen
vast te stellen voor de nieuwe (semi)openbare ruimten:
Baroniestraat (=weg)
Markiezaathof (= weg)
Maaslandsingel (= weg)
Langstraat (=weg)
Biesboschweg (=weg)
Meijerijstraat(=weg)
Peellandhof (=weg + terrein)
Taxandriabos (= terrein)
Westhoekpark (=terrein)
de naamgeving onder 2. in werking te laten treden met ingang van 1 maart 2015

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.
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