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Raadsvragen   
 Vervolgraadsvragen van het raadslid T. Langman (LPF) 
over Louis Buelens 
 

 

Geacht college, 

 

In uw beantwoording op onze raadsvragen over de naamsverandering van de Louis 

Buelensschool schrijft u dat u de naam Louis Buelens gaat voordragen aan de 

straatnamencommissie zodat in de toekomst, mogelijk een straat of park naar Louis 

Buelens kan worden vernoemd. Wij zijn als LPF verheugd dit te horen omdat Louis 

Buelens hiermee de erkenning krijgt die hij verdient na zijn heldendaad. En zo zorgen we 

ervoor dat zijn naam levend wordt gehouden. 

 

In het Amandelpark in de wijk Vaartbroek staat een herdenkingsmonument ter 

nagedachtenis aan Louis Buelens. Wij zijn daarom van mening dat het gepast is om de 

naam van het Amandelpark te veranderen in het Louis Buelenspark. Deze optie is ook 

geopperd door de Henri van Abbestichting. U hebt al eerder een brief ontvangen van de 

stichting met dit verzoek.  

 

 

Dat brengt ons tot de volgende vragen: 

 

1. Bent u bereid om samen met de straatnamencommissie alles in het werk te 

stellen om de naamsverandering van het park door te voeren? 

2. Kunt u ons op de hoogte houden over de voortgang van dit proces? 

3. Hoe gaat u het draagvlak onder de omwonenden toetsen? 

 

 

Tjerk Langman 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 

 

Eindhoven, 14 november 2019. 

 

Antwoord van burgemeester en wethouders 
 

1. Bent u bereid om samen met de straatnamencommissie alles in het werk te 

stellen om de naamsverandering van het park door te voeren? 

 



 

 

 Inboeknummer    19bst01649 

 

  

 

 

2 

Wij zijn bereid om mee te werken aan een naamsverandering, maar daar zijn wel 

voorwaarden aan verbonden zoals het indienen van een formele aanvraag en breed 

draagvlak onder omwonenden. Wanneer wij een onderbouwde aanvraag ontvangen dan 

vragen wij advies aan onze onafhankelijke straatnaamcommissie. Op basis van hun 

zwaarwegend advies nemen we vervolgens een besluit.  

 

Wij hebben vooralsnog geen formele aanvraag ontvangen voor een naamsverandering 

van het Amandelpark. In de brief van de Van Abbestichting waar u naar verwijst, is een 

suggestie gedaan om de naam van het Amandelpark te wijzigen. Die brief beschouwen 

wij niet als aanvraag voor een naamswijziging.  

 

2. Kunt u ons op de hoogte houden over de voortgang van dit proces? 

Op het moment dat we een formele aanvraag hebben ontvangen zullen wij u daarvan op 

de hoogte stellen.  

 

3. Hoe gaat u het draagvlak onder de omwonenden toetsen? 

Zie ook het antwoord bij vraag 1.  

Vanuit de samenleving zelf (persoon dan wel een organisatie) zal het initiatief tot een 

aanvraag moeten komen. Het draagvlak onder omwonenden zal getoetst en aangetoond 

moeten worden door deze aanvrager zelf.   

 

 

Eindhoven, 26 november 2019 

 


