
 

 
 

 
 
 

 

 
 
Verslag van de vergadering van de commissie straatnaamgeving op 20 januari 2011 
 
Aanwezig :Wethouder Litjens, Dhr. Ruber, Mevr. Krauth, Dhr. Franssen,  

 Dhr. Truyen, Dhr. Moonen, Dhr Gabriels. 
 

 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom. 

 
2. Verslag vergadering 6 okt 2010 

 
Straatnamen in plan Tungelroy;   
Kumpenhof is niet de correcte spelling. De correcte spelling is Kumpehof. 
 
3. Hernummeren en wijzigen van de openbare ruimtes aan het Stationsplein 

 
Er liggen vergevorderde plannen voor een herinrichting van de openbare ruimte bij het 
Stationsplein. De voorziene startdatum van dit project is voorzien in 2012.  Gelet op 
dit project zijn twee suggesties (plan a en plan b) bij de straatnaamcommissie 
aangeleverd inzake aanpassing in de straatnaamgeving. Na bestudering van deze twee 
plannen geeft de straatnaamcommissie de voorkeur aan plan a.. 
Dit plan impliceert dat : 
- “St. Maartenslaan”ophoudt bij de kruising met de “Drehmansstraat”  
-  het “Stationsplein” verlengd wordt tot de kruising “Drehmansstraat / St. 

Maartenslaan  ” 
- Hernummering van huisnummers gaat plaatsvinden. 
Kosten welke door deze aanpassingen ontstaan, zullen opgenomen moeten worden in 
de projectbudget.   

 
 

4. Verlenging Hoverveld . 
 
Aangezien de aangereikte informatie onvoldoende is om een advies uit te brengen 
wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.  
 
 
5. Media aandacht voor Ridder in de Militaire Willems-Orde. 
 
Met betrekking tot de vernoeming van een openbare ruimte in Stramproy naar Albert 
Hoeben is het merendeel van mening dat dit precedenten schept. De commissie is van 
mening dat we volgens de verordening moeten handelen en geen namen van levende 
personen moeten gebruiken en brengt een negatief advies uit. 
 
6. Ingekomen post. 

 
Verzoek van de familie van Piet Broos. Uit de analyse van Wim Truyen blijkt dat de 
tekenaar geruime tijd in Weert gewoond en gewerkt heeft. De commissie staat positief 
tegenover een vernoeming, echter wel in een passende setting met de omgeving (Ook 
met creatieve beroepen of iets dergelijks) 

 



 

 

Met betrekking tot de namen die in het verleden behandeld zijn, en de naam van 
tekenaar Piet Broos, wordt voorgesteld om een soort “wachtlijst” met namen te 
hanteren, eventueel gerubriceerd naar thema.  

 
 

7. Rondvraag 
 

Van de rondvraag maakt niemand gebruik 
 
8. Volgende vergadering. 
 
Datum en locatie wordt door de secretaris in overleg met de leden van commissie op 
een later tijdstip vastgesteld.  

 
  
 

 


