
Gemeenteraad Zitting van 7 juli 2014

Besluit GOEDGEKEURD
Mens en Samenleving

Samenstelling:

Aanwezig:
De heer Piet Lombaerts, voorzitter
De heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Marc
Lemaitre, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert
Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe
De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filip Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie,
raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska
Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid;
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns,
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Axel Weydts, raadslid; de heer Mohamed Ahouna,
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste,
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele
De heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
De heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
De heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

"

27 2014_GR_00178 Straatnaamgeving: Verkaveling
Schaapsdreef - Louis De Poorterestraat,
Camiel De Stoopstraat, Baldewijn
Steverlynckstraat, Jean Catteauxstraat. -
Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Vanuit de directie Ruimte, afdeling Bouwen, Milieu en Wonen, wordt meegedeeld dat een
aanvraag tot verkavelingsvergunning is ingediend voor grond gelegen aan de
Schaapsdreef.

Het eerste deel van de nieuwe verkaveling wordt weldra gerealiseerd. In dit deel zijn vier
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straten voorzien. Het is van belang dat de namen van deze straten tijdig vastgelegd
worden om de verkaveling te kunnen uitvoeren.

Argumentatie
De commissie bestudeerde, in vergadering van 10 april 2013, voorstellen voor de namen
van de straten in de nieuwe verkaveling, bestaande uit drie aaneensluitende gedeelten,
tussen de Ten Houtedreef, de Schaapsdreef, de Sint-Denijseweg en de Hadewijchlaan
(Hoog-Kortrijk). De commissie stelt vijf verschillende namen voor, voor de drie gedeelten
samen.

 In de omgeving blijken weinig of geen toponymische verwijzingen ter beschikking te zijn.
Gezien bij vergelijking met straatnamen die verwijzen naar geestelijken, politici en
geleerden de Kortrijkse industriëlen haast niet vertegenwoordigd zijn, stelt de commissie
vijf namen van textielindustriëlen voor. Deze zijn in een redelijk groot aantal ter
beschikking en de commissie opteerde voor de vijf die het meest bekend geacht kunnen
worden:

- Louis De Poortere (Kortrijk 02/10/1884-Kortrijk 29/03/1966) was mede-eigenaar van de
in 1857 te Kortrijk (Beverlaai) opgerichte textielweverij “De Poortere Frères”, was in 1922
medestichter van het “Textielpatroonsverbond” en richtte in 1929 te Aalbeke de
tapijtweverij “Louis De Poortere” op;

- Camiel De Stoop (Kortrijk 04/06/1845-Kortrijk 14/05/1932) was de erfgenaam van een
omstreeks 1840 opgericht familiaal vlasverwerkingsbedrijf te Kortrijk (Minister
Liebaertlaan/Gentsestraat) dat hij vanaf 1886 uitbreidde tot een katoenweverij en waarvan
hij vanaf 1908 de voornaamste activiteiten overbracht naar de Spinnerijkaai onder de
naam “Tissage et Filature Camille De Stoop” (in de volksmond bekend als “Stoopsfabriek”);

- Baldewijn Steverlynck (Vichte 08/07/1893-Kortrijk 12/06/1976) nam in 1920 een
textielververij in Kortrijk (Stasegemsesteenweg) over die hij de naam gaf van
“Groeningeververij”; hij was medestichter: in 1924 van het “Vlaams Economisch Verbond”,
in 1924 van de sportclub “Wikings”, in 1928 van “Het Verbond van Katholieke Werkgevers
voor West- en Oost-Vlaanderen”, in 1934 van de “Kredietbank” en in 1936 van de
weefautomatenfabriek “Picanol”;

- Leonard De Kien (Bikschote 04/05/1835-Kortrijk 26/04/1914) nam in 1880 de
vlasspinnerij Boutry-Van Isselstein in Kortrijk (Nijverheidskaai) over die hij uitbreidde tot
een spinnerij van hoofdzakelijk linnen en halflinnen;

- Jean Catteaux (Moeskroen ca.1801-Kortrijk 27/02/1871) richtte in 1829 te Kortrijk
(Groeningestraat/Houtmarkt) een katoenweverij, spinnerij en ververij op waardoor hij door
zijn tijdgenoten als de belangrijkste industrieel van Kortrijk werd aangemerkt.

Bij hertekening van de verkaveling werden de oorspronkelijke vijf straten tot vier herleid.
We stellen voor om de naam Leonard De Kien te laten vallen, omdat deze naam beter kan
gebruikt worden in de omgeving van het voormalige bedrijf (site De Kien nabij de
Leieboorden).
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1.  
2.  

Juridische grond
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.

 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.

Adviezen

Joery Beulque (burgerzaken)
Advies: Gunstig advies

Besluit

Gemeenteraad heeft beslist:
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Artikel 1
Het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie principieel goed te keuren:

- “Louis De Poorterestraat” voor de straat die het eerste verkavelinggedeelte van
noordwest (Schaapsdreef) naar zuidoost (Hadewijchlaan) doorsnijdt;

- “Camiel De Stoopstraat” voor de straat die (met driemaal een rechte hoek) van zuidwest
de voornoemde Louis De Poorterestraat naar noordoost (Sint-Denijseweg) de verkaveling
doorsnijdt;

- “Baldewijn Steverlynckstraat” voor de straat (met tweemaal een rechte hoek) die in het
eerste verkavelinggedeelte vanuit het zuidwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Louis
De Poorterestraat;

- “Jean Catteauxstraat” voor de straat (met éénmaal een rechte hoek) die in het derde
verkavelinggedeelte vanuit het noordwesten tweemaal uitmondt in voornoemde Camiel De
Stoopstraat.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Louis Depoorterestraat + 4.doc
Bijlage bij dit besluit: verkaveling laatste versie Schaapsdreef.pdf
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"
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

De Stadssecretaris De Voorzitter
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