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Straatnaamgeving

Voorstel

Toekennen van de straatnaam "Baetenhof' aan een nieuwbouwplan in Tungelroy

Inleiding

Voor een nieuwbouwplan aan de Tungeler Dorpsstraat is advies van de commissie
straatnaamgeving gevraagd. Uit vooronderzoek blijkt dat er in het verleden verwantschap
met een boerderij / weg "Baet" was. De suggestie is om de doodlopende weg Baetveld,
Baetstraat of Baethof te noemen vanwege deze historie.
Uit consultatie met Erfgoed Tungelroy blijkt een voorkeur voor de naam "Baetenhof"

Beoogd effect/doel

Voor een juiste adressering bij de aanvragen van de WABO vergunningen en de
vindbaarheid van de adressen is het noodzakelijk dat er straatnamen vastgesteld worden.
De opdracht van de commissie straatnaamgeving is te zorgen voor een passend advies
voor de benoeming van de straten van de (uitbreidings)gebieden van de gemeente Weert.

Argumenten

De voorgestelde naam past in het dorpse karakter van Tungelroy en heeft de voorkeur
van de geraadpleegde partijen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Afdeling
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicat¡e/part¡cipatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Commissie straatnaamgeving. De commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente
Weert en vertegenwoordiging namens PostNL, "Veldeke kring Weert" en
vertegenwoordiging van "stichting De Aldenborgh en Kring Weert van het Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap".

Extern:

Erfgoed Tungelroy.

Bijlagen:

Advies naamgeving hof Tungelroy dorpsoverleg
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