
Gemeenteraad Zitting van 13 oktober 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 Stefaan Bral, raadslid; 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 Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune,
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens,
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 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

Verontschuldigd:
De heer Sliman You-Ala, raadslid

25 2014_GR_00233 Straatnaamgeving: Heule - Gerard
Debaetsstraat - Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob Vandervaetstraat en de
Kortrijksestraat (Heule), moet een naam toegekend worden. De commissie bestudeerde, in
vergadering van 29 januari 2014, voorstellen voor de naam van de straat. Het betreft een
doodlopende straat eerst in zuidoostelijke richting en vervolgens, na een rechte hoek, in
zuidwestelijke richting met daar wat verder een eveneens doodlopende zijstraat. De
commissie is van oordeel dat voor de ganse verkaveling één straatnaam volstaat.  

De commissie stelt dan ook voor de straat in de nieuwe verkaveling de naam “Gerard
Debaetsstraat” voor.

Argumentatie
Als naam opteert de commissie voor een verwijzing naar een sportfiguur uit het
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1.  
2.  
3.  

omliggende gehucht “Watermolen” en wel naar de wielrenner Gerard Debaets (Heule
17/04/1899-North Haledon (New Jersey, Verenigde Staten) 27/04/1959). Hij was
beroepsrenner van 1924 tot 1940. Op de weg won hij in 1924 en in 1927 de Ronde van
Vlaanderen, in 1925 Parijs-Brussel en hij was Belgisch kampioen in 1925. Op de piste
behaalde hij, tussen 1925 en 1934 in de Verenigde Staten en in Canada, niet minder dan
19 zesdaagsenoverwinningen.

Naar aanleiding van 'Heule, Dorp van de Ronde' kwam er ongeveer op hetzelfde moment
een voorstel om een nieuw fietspad te noemen naar Gerard Debaets. Beide voorstellen zijn
niet te verzoenen omdat dit verwarrend zou werken. De vraag werd doorgespeeld naar het
Heuls Denkplatform dat op 4 juni een gesprek had met de werkgroep 'Dorp van de Ronde'
en de vertegenwoordiger van de commissie voor Straatnaamgeving.

Na aanvullende vraagstelling ging de voorkeur van de vergadering uit naar het voorstel van
de straatnaamcommissie, omwille van de grotere zekerheid dat er dan effectief een straat
komt die gewijd is aan de gevierde kampioen.

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.

Besluit

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

1 .
principieel, de straatnaam voor de nieuwe verkaveling aan de Molenstraat tussen de Jakob
Vandervaetstraat en de Kortrijksestraat (Heule) goed te keuren: Gerard Debaetsstraat.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: Gerard Debaetsstraat (2) commissie.doc
Bijlage bij dit besluit: Advies HDP 2014-01.pdf
Bijlage bij dit besluit: Plan G Debaetsstraat.pdf
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

de stadssecretaris de voorzitter

Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,

De gemachtigde ambtenaar,
Art.126NGW
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