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Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van de stad Kortrijk
Zitting van 04/02/2013
Type behandeling: openbaar

31 Straatnaamgeving - Heule: Roeselaarstuk, Roeselarewandeling, Rijsland,
Kapaarde, Achterland.
Goedkeuren. Dossier: 12-302552

Aanwezig:

Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, B. Herrewyn, K. Byttebier,
A. Vandersteene, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, R. Deseyn, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Voor de verkaveling te Heule, tussen de Roeselaarsestraat en de Vlasrootstraat, werd
gevraagd een naam te voorzien voor vijf nieuw aan te leggen straten. Hiervoor werd advies
gevraagd aan de straatnaamcommissie. In vergadering van 8 mei 2012 heeft de commissie
volgende adviezen geformuleerd:   
    
De commissie stelt voor daar vijf verschillende straatnamen te voorzien:-straat-A: de
hoofdstraat die de verkaveling van zuid tot noord doormidden zal snijden en zuidelijk in
verbinding zal staan met de bestaande Roeselaarsestraat;-straat-B: de U-vormige straat ten
westen van straat A, waarvan de armen beide in verbinding zullen staan met straat-A;-straat-C:
de meest zuidelijke straat ten oosten van straat-A;-straat-D: de centrale straat ten oosten van
straat-A, verlengd met de twee straatgedeelten aan het einde ervan,
-straat-E: de meest noordelijke straat ten oosten van straat-A. Als naam voor straat-A
wordt geopteerd voor "Roeselaarstuk". Als naam voor straat-B wordt geopteerd voor
"Roeselarewandeling", waarbij verwezen wordt naar de herberg "De Wandeling" die samen
met de herberg "Roeselarestraat" het huisnummer 72 vormde in de Roeselaarsestraat. 
Betreffende straat-C opteert de comissie voor "Rijsland". 't Rijs is een hoeve in de
Roeselaarsestraat nr 46, genoemd naar het gelijknamige café in dezelfde straat. 
Voor straat-D opteert de commissie voor "Kapaarde", wat de naam was van een heerlijkheid
en leen. Aangezien er geen gepaste verwijzingen gevonden werden, wordt voor straat-E
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geopteerd voor "Achterland"  "stuk land dat achter een ander ligt" betekent, hetgeen hier als
toepasselijk beschouwd kan worden. 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.
De gemeenteraad nam een princiepsbeslissing in zitting van 9 juli 2012.Het openbaar
onderzoek leverde geen bezwaren op.Het advies van de cultuurraad is positief. 
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.

Bijlage Type
PV openbaar onderzoek Formele bijlage
Advies cultuurraad Formele bijlage

Precedente beslissing: Straatnaamgeving - Heule: Roeselaarstuk, Roeselarewandeling,
Rijsland, Kapaarde, Achterland.
Principiële goedkeuring.
GR in zitting van 09/07/2012

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

De gemeenteraad beslist:
het voorstel van de plaatselijke straatnamencommissie voor volgende namen voor nieuwe
straten gelegen in de verkaveling te Heule tussen de Roeselaarsestraat en de Vlasrootstraat
definitief goed te keuren:             

- straat-A: de hoofdstraat die de verkaveling van zuid tot noord doormidden snijdt:
Roeselaarstuk- straat-B: de U-vormige straat ten westen van straat A: Roeselarewandeling-
straat-C: de meest zuidelijke straat ten oosten van straat-A: Rijsland- straat-D: de centrale
straat ten oosten van straat-A, verlengd met de twee straatgedeelten aan het einde ervan:
Kapaarde
- straat-E: de meest noordelijke straat ten oosten van straat-A: Achterland.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad:

De Stadssecretaris,
(get.) G. Hillaert

Voorzitter,
(get.) P. Lombaerts
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Voor eensluidend afschrift:
Afgeleverd te Kortrijk,

De Gemachtigde Ambtenaar,

Art. 126 NGW


