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Martin Buberplein
Achter het gemeentehuis komt het Martin Buberplein. Er zijn diverse namen geformuleerd voor dit
plein.

1. Welke naam heeft uw voorkeur?
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Centrumplein
Cultuurplein of Theaterplein
D'r Plai
Dick Nanninga plein
Dick Nanningaplein
een 'historische' benaming
Een landelijk bekend iemand
Euriadeplein
Heintje Hein Simons
Jack Vindersplein
joepplein
Koempel plein
koempelplein
Marktplein
Mijnplein (2x)
sportalee
theaterpassage
Theaterplein.
Theo Kutsch Plein
Thys Wöltgensplein
Wereldvredeplein
witte zusters
WMC plein
WMC-plein
WMCplein
1

Kunt u dit kort toelichten?





























Nico Ploum is in en buiten Kerkrade bekend als een uniek Kerkraads persoon.
Alle andere namen zijn beter dan het Martin Buberplein
Alom bekende en geliefde Kirkroadsjer jong.
Als waardering voor het werk van de deken.
Als WMCstad mis ik een herkenbare plek waar aan het WMC gememoreerd wordt
Als zodanig duidelijk herkenbaar met Bib en Theater aan het plein.
Bedenk een naam die ook toeristen aanspreekt! Bovengenoemde opties zijn kneuterig (met
alle respect naar de mensen naar wie het plein mogelijk vernoemd zal worden).
Bedoeld U achter het stadhuis! Dan zou ik zeker de
Vookeur geven aan St.Jozefplein
Ben Martin Buber moeten gaan opzoeken,voor mij totaal onbekend,St Jozefplein ligt dan
voor de hand maar vind dat Nico wel een plein verdiend!
Cultuur van dichtbij
De huidige voorlopige naam martin buber heeft geen bekendheid in kerkrade.hans
stelsman plein zou ook een goede naam zijn.
De liedjesschrijver in het Kerkraadfs dialect met heel veel evergreens
De meest legendarische voetballer die ooit in Kerkrade heeft gespeeld: nog steeds de enige
Nederlander die (n.b. als speler van Roda JC) ooit een veldgoal scoorde in een wk finale!
De verwijzing naar 'd'r Joep'past bij Kerkrade
Denk dat Nico bij de meeste Kerkradenaren het dichtst aan het hart ligt. Is mooi eerbetoon
aan deze man die toch dichter bij de bevolking staat dan Martin Buber.
Deze man is een legende in Kerkrade en daar buiten
Die naam kent NU nog heel Kerkrade en moet voor de cultuurbewaarder van onze stad gaan
staan naar de toekomst toe.
Mogelijk dat over 30 jaar de 'achterblijvers' toch zich misschien de vraag gaat stellen wie of
wat is Kerkrade;
als hij het naambordje ziet gaat hij inzoomen opzoek naar evt. extra info......................
Dit is een bekende naam ik Kerkrade. Ook vanuit amusement:als ik me niet vergis komt hier
ook de entree naar het theater.
Martin Buber vind ik voor Kerkrade te gezocht : deze naam (verbonden aan de jaarlijkse
prijs) is te onbekend om als 'kerkrade' gezien te worden.
Dit lijkt mij gezien onze historie de meest juiste persoon om dit plein naar te vernoemen
Een algemenere naam is aantrekkelijker voor iemand buiten de stad. Waarom altijd namen
van personen die ooit schijnbaar iets voor de stad hebben betekend.
Amsterdam heeft zijn waterloo plein etc. Ook geen naam van
Een echte kerkradenaar
Een echte theaterman in zijn dialect. Vele schitterende dialectstukken geschreven die door
dialectverenigingen zijn opgevoerd. Dus zeker een goede naam voor het plein naar de
ingang van het theater.
Een nieuw plein verdient een nieuwe naam, een naam die hedendaags betekenis heeft voor
de inwoners van Kerkrade en een naam waar (nog) geen bord bij hoeft met informatie over
de persoon. Mijn voorkeur gaat uit naar Nico Ploum omdat hij in mijn ogen veel heeft
betekend voor het Kerkraads dialect, en hier nog steeds veel voor betekend. Daarnaast
bestaat er al de 'Martin Buber University', hiervoor wordt zijn naam al geleend. Nico Ploum
verdient een eervolle vermelding in Kerkrade.
Een prominent theoloog en filosoof wiens gedachtengoed gelukkig ook in Kerkrade, middels
de Marin Buber-penning, in ere wordt gehouden; superkeuze!
Er zijn veel historische benaming, die eeuwenoud zijn en ook over tientallen jaren nog
betekenis hebben.
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Ere die ere toekomt
Geen naam van een persoon. Liever iets neutralers en meer volkser.
Heeft veel betekent en gedaan voor de mensen.Eenvoudige man met een groot hart.
Verdiend een erkenning.
Heeft zijn sporen verdiend in Kerkrade. Martin Buber is een bedenksel van iemand die graag
belangrijk wil overkomen.
Herinnert aan ziekenhuis
Het is de plek van het meest waardevolle plekje, het ziekenhuis.
het ziekenhuis was vroeger st. josefziekenhuis, dus gezien de locatie en om daaraan te
herinneren de meest toepasselijke naam.
Hij heeft voor Kerkrade veel betekend
Hij was een grote persoonlijkheid van klein formaat.
Hij heeft met zijn vele liedjes Kerkrade goed in beeld gebracht en een goede naam gegeven.
Hoewel Kerkrade vanuit de uitreiking van de Martin Buber plaquette een internationale
naam heeft gekregen, vind ik het meer voor de hand liggend om dit plein naar de
Kerkraadse toonkunstenaar te noemen.
i.v.m. het oude ziekenhuis- `n vroeger markant stadsbeeld- herrinering voor vele
kerkradenaren, zeker de ouderen.
Icoon voor de stad die zich in woord en daad heeft ingezet.
Ik kan me niet voorstellen wat Kerkrade met Buber heeft. Wel is de geschiedenis van het
ziekenhuis belangrijk. Een goede tweede keus is het Nico Ploemlein. Gekoppeld aan het
Krieëwinkelsgetske.
Ik vind dit een mooi eerbetoon aan het ziekenhuis wat oorspronkelijk ook st. Jozef heette.
In ieder geval niet noemen naar een persoon, maar bijv. het Mijnplein of d'r Koempelplatz.
internationale importantie
is als minister min of meer bekende Nederlander geweest
Is mijns inziens een logische naam voor een plein bij een theater.
Is toch een jong uit Kerkrade. Wat moet ie nog meer doen.
is toch een zeer bekende kerkradenaar
ik zou niet weten wie Martin Buber is
ja dat is de juiste naam ervoor
Jaarlijkse uitreiking van Martin Buber plakette op Rolduc krijgt internationaal meer en meer
gestalte. Vergelijkbaar met de Kaiser Karlsprijs in Aken.
Dit moeten we koesteren in Kerkrade en ondersteunen met deze naamgeving: 'Martin
Buber'!
Jack Vinders is momenteel een van de grootste promotors van Kerkrade
Lag daar niet het ziekenhuis al jaren, wat moet die buberplein daar
Ligt prettig in de mond. Mar.Bub, Ha.Stel, Arn.Borg zijn te lang. Bovendien zal het me ook
aan de fijne tijd die ik in het St.Jozefziekenhuis heb mogen werken herinneren.
Makkelijk te onthouden
Martin Buber 'leeft niet zo' in Kerkrade.
Deken Borghans denk ik wel! De naam Dr. Kreijen zou ook een goede optie zijn. Zo'n groot
man met zo'n klein straatje naar hem vernoemd....
Martin Buber (joods goddienstfilosoof) is misschien controversieel omdat hij zich verzette
tegen de vorming van de staat Israel. Hij was voorstander van een Arabisch - Israelische
staat. Wellicht zou dat wel een mooi doel zijn geweest. Uiteindelijk zal ook Martin Buber
ook de wereldvrede hebben nagestreefd, zonder vervolging van welke groep dan ook.
Martin Buber is verbonden met Rolduc qua uitreiking en doel en het is een goede naam om
aan een plein te geven om meer betrokkenheid te creëeren met deze naam en prijs.

3
































Martin Buber zegt de meeste mensen in Kerkrade niets.
Hans Stelsmann spreekt tot de verbeelding van heel veel kerkradenaren.
Martin Buber zegt maar een kleine gemeenschap iets binnen Kerkrade. Mensen als Nico
Ploum, Hans Stelsmann of Arnold Borghans zijn bekende Kirchröatsjer die het eerder
verdienen dan een Oostenrijkse filosoof die elk jaar door een elitair gezelschap wordt
herdacht (los van het feit dat zijn gedachtengoed waardevol is). Maar in dit geval zou ik in
hartje Kerkrade-Centrum voor een echte en herkenbare Kerkraadse persoonlijkheid kiezen.
Meest aansprekend voor mensen van buiten Kerkrade
Met de rest heb ik geen band
Met het benoemen van persoonsnamen doet men de Kerkradenaar te kort,want Kerkrade is
door alle burgers
gevormd tot op heden toe.
met het komen van het Centre Court mag de naam iets sportiefs hebben
mijn naam doet denken aan het voormalige ziekenhuis;
Naam past goed bij de locatie (bibliotheek en theater) in de buurt.
Nico Ploum bekende Kerkradenaar
Martin Buber??????????????
Nico Ploum is een gewaardeerde Kerkradenaar geweest die iedere Kerkradenaar
aanspreekt. Van Martin Buber weet, schat ik, het gros van de Kerkradenaren niet wie het is
of welke betekenis hij voor Kerkrade heeft gehad.
Of nu een van deze personen voldoende voor Kerkrade hebben betekend om er een plein
naar te noemen?
St. Jozef refereert mooi naar d'r Joep en het 102 jarig 'st-Jozefs'-ziekenhuis.
Om de naamgever van de MBU op Rolduc meer bekendheid te geven of deze te behouden.
Omdat hier ooit een echt ziekenhuis met die naam heeft gestaan
ondanks de uitrijking van de prijs op Rolduc plaatsvindt is dit voor het centrum wel een
gepaste naam
Op deze plek is st Jozef ziekenhuis geweest
waar generaties lang inwoners van Kerkrade en omgeving
Geboren,ziek, hersteld, overleden, hebben meegemaakt
oude naam ziekenhuis
Oude ziekenhuis dat ongeveer daar lag.
Past bij naam ' de Dirigent', de appartementen, die daar gebouwd worden
Populaire man.
Sluit goed aan bij de Martin Buberprijs
st.Jozefplein is een mooie oude naam, deze naam geeft ook christelijk tintje aan het plein
en herrinert ons aan ons verleden. een andere naam zoals kirchroadsjer plei of d'r plai zou ik
ook mooi vinden
Ter ere van onze mijnwerkers
Terrein van oud ziekenhuis St Jozef
Theo Kutsch heeft véél meer voor Kerkrade betekend,hij heeft zich met hart en ziel ingezet
om de grens weg te halen en met Kerkrade grensoverschrijdend samen te werken op heel
veel gebieden. Nico Ploum heeft net zo goed veel betekend voor onze gemeente. Je kunt
het ook heel neutraal 'Theaterplein'noemen...mogelijkheden te over. Martin Buber was een
Oostenrijks-Israëlisch-joodse godsdienstfilosoof en is beslist een vooraanstaand, intelligent
mens... maar heeft géén directe verbinding met 'Kirchroa'.
Vanwege de mijnhistorie.
Verdiensten voor de gemeente Kerkrade.
Volkszanger van de stadt
Voor mij de naam die de meeste associatie oproept met Kerkrade
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Voormalig ziekenhuis dat dankzij wöltgens verkocht is aan heerlen
Vreemd dat er naar zo'n echte kerkradenaar die Kerkrade zo mooi bezongen heeft nog geen
straat/plein vernoemd is.
Waarom een plein vernoemen naar een vage hoogleraar? Dan liever het Jack Vinders Plein
of 'Ummer d'r Neaver Plai'
Waarom iets veranderen als het niet per se nodig is?
Of is het nodig om een of andere reden?
We moeten onze Kerkraadse historie eer aandoen en plaatselijke namen kiezen.
Wie zijn al die mensen?
Wij wonen in Kerkrade .Een stad met een mijnwerkers verleden .Belangrijk voor oud en
jong.
wij moeten eens kort bij onszelf blijven.
gewoon personen of groepen van personen die iets voor Kerkrade hebben betekent.
geen. laten we deze mensen ons herinneren!!
Wie weet exact wie Martin Buber , Borghans....
Kerkrade is beslist niet filosofisch, ontwikkeld maar laaggeschoold. Laten we het eenvoudig
houden, maar wel duidelijk voor een kerkradenaar! We verkwanselen al genoeg!
WMC is een uithangbord voor Kerkrade
Zeer gewaardeerd deken in Kerkrade geweest en als pastoor werkzaam geweest in
Eygelshoven
zelfde naam als nu gewoon aanhouden
Zie geen zinnige reden om dit te wijzigen.
Zie www.euriade.net: afgeleide van Hebreeuws/Griekse woord ereb/odos, hetgeen zoveel
betekend als weg naar het onbekende. Indeze dan echter als plein waarbij dit plein het
vertrekpunt naar het onbekende (naar de Ander) symboliseert.
Ziekenhuis
Zo blijft nog een beetje van de sint jozef over
Zo wordt het al genoemd.
Zodat er ook nog een herinnering blijft voor het mooie ziekenhuis wat er was in Kerkrade.
Jammer dat het zo leeg ligt
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Toponderzoek
Toponderzoek is een raadgevend bureau. Het onderzoekbureau geeft op elke (onderzoeks)vraag een
antwoord. De vragen kunnen gaan over klanttevredenheid/-loyaliteit, marktpotentie tot en met het
gedrag van bezoekers op Internet (Google Analytics).
Toponderzoek heeft eigen (inwoners)panels tot haar beschikking. Ook u kunt hier gebruik maken
en/of een eigen panel opstarten. Wij helpen u hier graag bij.

Contact
Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103
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