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Betreft: Naamswijziging basisschool

Geachte heren Van den Baaren Peppelenbos,

U heeft een brief aan de raad van de gemeente Eindhoven gestuurd over de
naamswijziging van basisschool 'Louis Buelens' in 'De groene vlinder' U vraagt het
gemeentebestuur om invloed uit te oefenen op het schoolbestuur om de naamswijziging

terug te draaien. Voor zover dit niet mogelijk is, heeft u gevraagd om het initiatief te
nemen op een andere wijze Louis Buelens te herdenken. Bijvoorbeeld door het
Amandelpark te vernoemen.
De raad heeft de brief ter beantwoording in handen van het college gesteld. ln reactie op
uw brief berichten w'rj u het volgende.

Wij waren vooraf niet op de hoogte van de naamswijziging. Het schoolbestuur kan ook
zelfstandig hiertoe besluiten. Het schoolbestuur hoeft daar de gemeente niet bij te
betrekken. Als het schoolbestuur dat wel had gedaan, dan had de gemeente de waarde
van de naam als blijk van waardering van de oorlogsheld Louis Buelens onderstreept.
Overigens zijn we, nadat we hoorden van de doorgevoerde naamsw'tjziging, in gesprek
gegaan met het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de school in het
onderwijspakket aandacht blijft besteden aan Louis Buelens. EN op 21 september j.l.
hebben leerlingen van de school tijdens de World Cleanup Day het monument van Louis
Buelens schoongemaakt. Daar zijn wij uiteraard content mee. Daarnaast zijn er nog
diverse documenten, archieven en venruijzingen naar Louis Buelens.
Voor wat betreft uw vraag om Louis Buelens op een andere wijze te herdenken, kunnen
wij u mededelen dat we de naam hebben aangedragen bij de straatnamencommissie
voor eventuele toepassing in een (nieuwe) straat, plantsoen of park(je).

Voor zover het om een wijziging van bestaande namen in de openbare ruimte gaat,
(zoals de suggestie van het Amandelpark) merken wij wel eerlijkheidshalve op dat we
daar terughoudend mee om moeten gaan. Die namen hebben een geschiedenis,
hebben vaak een directe relatie met andere (straat)namen in die omgeving en bewoners
maken al jaren gebruik van een straaVplantsoen/park, wonen, werken, verblijven er,
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hebben er een binding mee etc. Een aanvraag om wijziging van een bestaande naam in
de openbare ruimte leggen wij ook om advies voor aan de straatnamencommissie.
Belangrijke ovenrueging is dan of een aanvrager kan aantonen dat er breed draagvlak is
bij omwonenden voor een naamswijziging. Dus moèht er een concrete aanvraag met
aantoonbaar breed draagvlak bij omwonenden komen, dan zijn wij zeker bereid om de
aanvraag voor advies voor te leggen aan de straatnamencommissie. Voor meer
informatie over een aanvraagtraject kunt u contact opnemen met de voozitter van de
straatnamencommissie, de heer Canninga (w.canninqa@eindhoven.nl).

en wethouders van Eindhoven,

