
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

"
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Beschrijving

Gekoppelde besluiten uit geï;mporteerde systemen
Straatnaamgeving: Joseph Versavelstraat en Camiel Descampsstraat.
Straatnaamgeving: Wolvenpad.

Aanleiding en context
De directie ruimte heeft gevraagd straatnamen voor te stellen voor de verkaveling op de
voormalig bedrijfssite van Barco aan de Theodoor Sevenslaan en voor het fietspad tussen
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de Wolvendreef en de Loofstraat.

Argumentatie
De commissie voor straatnaamgeving heeft in vergadering van 25 september 2013
voorstellen besproken voor namen van straten op de nieuwe verkaveling tussen de
Theodoor Sevenslaan, de Goedendaglaan en de Vredelaan (voormalige site Barco). De
commissie stelde de volgende namen voor:

- 'Camiel Descampsstraat' voor de straat van de Goedendaglaan naar de Vredelaan;

- 'Joseph Versavelstraat' voor de straat van de Theodoor Sevenslaan naar voornoemde
Camiel Descampsstraat.

In dezelfde vergadering heeft de commissie voorstellen besproken voor de naam van het
nieuwe fietspad tussen de Wolvenstraat en de Loofstraat en gaf de voorkeur aan de naam
'Wolvenpad'.

De gemeenteraad heeft op 18/11/2013 de beide voorstellen principieel aangenomen.
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet na de  princiepsbeslissing van
de gemeenteraad een openbare bekendmaking volgen en dient advies gevraagd te worden
aan de culturele raad.

Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op.
Het advies van de cultuurraad is positief.

De gemeenteraad kan nu definitief de naam vastleggen.

Juridische grond
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

Cultuurraad
Advies: Gunstig advies

Bijlagen: Bijlage bij dit besluit: Advies cultuurraad.pdf

Besluit

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

Artikel 1
volgende straatnamen definitief goed te keuren:

- de straat van de Goedendaglaan naar de Vredelaan: Camiel Descampsstraat;

- de straat van de Theodoor Sevenslaan naar voornoemde Camiel Descampsstraat: Joseph
Versavelstraat.

- het nieuwe fietspad tussen de Wolvenstraat en de Loofstraat: Wolvenpad.

Bijlagen

Bijlage bij dit besluit: PV openbaar onderzoek.pdf
Bijlage bij dit besluit: Advies straatnamenCamiel Descampsstraat - Joseph
Versavelstraat - Wolvenpad.pdf

Bijlagen bij adviezen

"
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad

De Stadssecretaris De Voorzitter
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