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Beschrijving

Aanleiding en context
Voor een nieuw bouwproject aan de Nijverheidskaai tussen de Noordstraat en de Gasstraat stelt zich 
een probleem van huisnummering. De oplossing bestaat erin aan dit gedeelte van de Nijverheidskaai 
een nieuwe naam toe te kennen. Tevens dient het stuk verbindingsweg tussen de Noordstraat en de 
Nijverheidskaai een naam te krijgen, om dezelfde reden.  

De commissie stelde voor dit stuk van  de Nijverheidskaai te herbenoemen en de naam "Vlaskaai" te 
geven.

De gemeenteraad gaf op 20 april 2015 zijn principiële goedkeuring.
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Daarnaast werd ook gevraagd een naam te voorzien voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat 
en de huidige Nijverheidskaai. Hiervoor stelde de commissie de naam "Vlashoek" voor. Intussen 
werden de plannen echter hertekend waardoor van een hoek geen sprake is. De  nieuwe weg 
kan beschouwd worden als een uitbreiding van de Noordstraat.

 

Argumentatie
De naam Vlaskaai kan zonder problemen verlengd worden tot aan de Gasstraat. Dit lost het 
probleem van huisnummering op en er moet geen nieuwe naam gezocht worden voor dit relatief 
korte stuk weg.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Het openbaar onderzoek liep van 4 mei 2015 tot 3 juni 2015 en leverde geen bezwaren op. Het 
advies van de cultuurraad is gunstig. 
De straatnaam kan nu definitief goedgekeurd worden.

Voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat en de huidige Nijverheidskaai stelde de commissie de 
naam Vlashoek voor. Na herziening van de plannen lijkt het echter logioscher om dit weggedeelte als 
uitbreiding van de Noordstraat te beschouwen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Definitief, het deel van de Nijverheidskaai vanaf de Vlaskaai tot aan de Gasstraat te herbenoemen als 
Vlaskaai.
 

Punt 2
Definitief, de nieuwe weg tussen de Noordstraat en de Nijverheidskaai/Vlaskaai : geen nieuwe naam 
toe te kennen maar te beschouwen als uitbreiding van de Noordstraat.

Bijlagen
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1. 20150202 verslag commissie straatnaamgeving.docx
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3. advies cultuurraad
4. Openbaar onderzoek.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens de Gemeenteraad 

De Stadssecretaris, Voorzitter,
(get.) G. Hillaert (get.) P. Lombaerts

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,
De Gemachtigde Ambtenaar,
Art. 126 NGW


