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Onderwerp

Straatnaamgeving Ka mpershoek Noord

Voorstel

1. In te trekken de straatnamen "Jupiter" en "Saturnus" die vastgesteld zijn op 29
april 2008 voor Kampershoek Noord.

2. Te benoemen de straatnamen "Via Raeka", "Via Laera" en voor het fietspad
"Sebastianuspad".

Inleiding

In 2008 heeft het college, op advies van de toenmalige commissie straatnaamgeving,
besloten namen van planeten te gebruiken voor het benoemen van de straten op
Kampershoek Noord (Jupiter en Saturnus).

Nu, ruim 10 jaar later is de conclusie dat deze namen niet passen bij het te ontwikkelen
gebied en adviseert de commissie namen met een "Romeins" karakterte gebruiken. Deze
keuze is ingegeven door de nabijheid van de Heerweg. De keuze voor de namen zijn
afkomstig uit archeologische overwegingen en wordt als meer passend beoordeeld.
Het voorstel van de commissie is om voor de hoofdweg die door het terrein loopt te kiezen
voor "Via Raeka".

Omdat de verkaveling en het stratenpatroon van het terrein afhankelijk is van de
grondverkoop adviseert de commissie vervolgens voor het benoemen van "Via Laera"

Voor het fietspad stellen de leden de naam "Sebastianuspad" voor

Beoogd effect/doel

Adressen kunnen alleen gebruikt worden als deze in de BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen) opgenomen zijn. Voor het toekennen van huisnummers voor de aangevraagde
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omgevingsvergunningen is een straatnaam noodzakelijk. Middels dit voorstel voor de
straatnamen kunnen de adressen toegekend 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

1. De straatnamen zoals die in 2008 vastgesteld zijn worden niet meer als passend
ervaren.
2. Met dit nieuwe voorstel voor het benoemen van de straten van Kampershoek Noord
dragen we bij aan de samenhang van een herkenbaar gebied.

De wens om met het bedrijventerrein "internationaal allure" uit te stralen, straatnamen
kunnen daar, in combinatie met een goede naam van het terrein, een bijdrage aan
leveren.
De projectleider is van mening dat de straatnamen goed aansluiten bij de daadkracht die
het bedrijventerrein moet uitstralen. Het Romeinse thema past binnen deze
eigenschappen.

Kanttekeningen en risico's

Vanwege de ambitie alleen grootschalige logistieke activiteiten te interessercn, is het niet
aannemelijk dat er meer straten bij komen.
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gesprekken geweest over een mogelijke adreswijziging. De aanstaande realisatie van het
distributie centrum ondervindt geen "last" van een adreswijziging en is op de hoogte.
Voor het geplande hotel is opnieuw een ontwerpvergunning ingediend.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Vanwege de administratieve verhuizing van de huidige ambulancepost en besprekingen
met het geplande distributiecentrum bestaat de wens de wijziging per 1 maaft 2019 te
effectueren.

Na vaststelling door het college worden de nieuwe straten in de BAG (Basisregistratie
Adressen en Gebouwen) ingevoerd. Hiermee komen de nieuwe namen beschikbaar voor
de aangesloten (overheids)diensten.

Com m unicatie/ participatie

Met de betrokken partijen die te maken krijgen met de adreswijzigingen zijn reeds
gesprekken gevoerd. Na besluitvorming zullen zij verder geïnformeerd worden.

Overleg gevoerd met

Intern:
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Commissie straatnaamgeving.
De commissie bestaat uit medewerkers van de gemeente
Weert en externe leden met diverse aandachtsgebieden zoals post- en pakketbezorging,
vertegenwoordiging namens "Veldeke kring Weert", vertegenwoordiging van "stichting De
Aldenborgh en Kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap".

Projectleider Kampershoek Noord van de gemeente Weert.

Extern:

De betrokkenen van de reeds gevestigde ambulancepost en het distributiecentrum.

Bijlagen:

Kaaft van Kampershoek Noord
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