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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 

Besluit Zitting van 18 april 2017

MENS EN SAMENLEVING

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, 

schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de 

heer Arne Vandendriessche, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 

Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; 

de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer 

Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 

raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 

mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw 

Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de 

heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 

Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 

Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Geert Hillaert, 

stadssecretaris

Verontschuldigd:

mevrouw An Vandersteene, schepen; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid
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Aanleiding en context

Voor de verkaveling te Rollegem aan de Molenkouter, werd in zitting van 14 oktober 2013 beslist drie namen toe te 

kennen voor nieuw aan te leggen straten. Een van de toegekende namen was  Constantin Vandermeerschstraat.

Daarbij werd evenwel over het hoofd gezien dat er in Marke al een Cyriel Vandermeerschstraat bestaat. Sinds kort zijn 

de eerste gezinnen in de Rollegemse Constantin Vandermeerschstraat komen wonen. Al snel is gebleken dat door de 

sterk gelijkende straatnamen er enige verwarring ontstaat. Veel post komt in Marke terecht doordat het over dezelfde 
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postcode gaat, namelijk 8510 Kortrijk. Het adres wordt vaak afgekort naar C. Vandermeerschstraat, waardoor de 

onduidelijkheid nog groter wordt. 

Er werd principieel beslist in zitting van 9 januari 2017  om een straatnaamwijziging door te voeren in 

Rollegem. Omdat de straat reeds bewoond wordt door vijf gezinnen, wordt samen met de dienst Burgerzaken overlegd 

om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 

De commissie voor straatnaamgeving stelde als nieuwe naam voor "Fressendestraat". De heerlijkheid van Rollegem 

werd reeds in de 14de eeuw vermeld als het centrum van Rollegem. In 1260 was de heer van Halewijn de eigenaar via 

zijn huwelijk met Fressende van Rollegem. Hij overleed in 1287 en zijn weduwe liet zich voortaan “Vrouwe van 

Rollegem” noemen. Zij is de enige historische dame die deze titel droeg. In 1977  begon men in Rollegem met de 

organisatie van de Folklorefeesten. In 1984 hield de folkloreraad voor het eerst een verkiezing, van een “Heer ofte 

Vrouwe” van Rollegem. Hiermee werd de titel van “Vrouwe van Rollegem" terug in het leven geroepen en kreeg 

Fressende elk jaar een eigentijdse opvolger.

Argumentatie

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 januari 2017 tot 24 februari 2017 en  leverde drie reacties op: 

Reactie 1: 

"Vooreerst willen wij de bewoners van de Constantin Vandermeerschstraat laten weten geen probleem te hebben met 

de naamswijziging, maar wij willen niet dat eventuele kosten (paspoortwijziging, enz.......)voor onze rekening zullen 

zijn. "

Reactie 2 :

"Ik teken bezwaar aan tegen de straatnaamwijziging van Constantin Vandermeerschstraat. ... ik woon Constantin 

Vandermeerschstraat. Moest het alternatief nog een normale straatnaam zijn zou het me minder maken. 

Fressendestraat slaat voor mij op niets..."

Reactie 3 :

"Zou het mogelijk zijn om eens na te kijken als er een srraatnaamwijziging is of wij dan moeten contact opnemen bij de 

notaris? moet de akte dan niet gewijzigd worden zo ja wie zal dan voor de kosten opdraaien? er komt daar nogal veel 

rompslomp bij kijken zoals post, bank ,werk......gelieve ons op de hoogte te houden ."

 

Bij de eerste reactie hebben we verduidelijking gevraagd welke de concrete kosten zouden zijn. Daarop kwam geen 

antwoord. De identiteitskaart moet niet vervangen worden, want het adres staat daar niet meer op.  De zaak van 

betrokkene is niet in deze straat gevestigd, eventueel drukwerk is dus enkel voor privédoeleinden. Dit kan niet om grote 

bedragen gaan. Een aanpassing van het inschrijvingsbewijs van motorvoertuigen kan eventueel een kost meebrengen 

indien  een nieuw exemplaar nodig is. Dit kan 27 of 40 euro kosten. Het al dan niet terugbetalen van deze kosten wordt 

in afzonderlijke nota aan het college voorgelegd. 

De tweede reactie is niet ontvankelijk als bezwaar. Het betreft een subjectieve appreciatie. Als tegenargument kunnen 

we verwijzen naar het positieve advies van de Gemeenschapsraad van Rollegem (vergadering van 15/2/2017). 
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Uit de derde reactie blijkt dat er een vraag is voor duidelijke richtlijnen. Samen met de dienst burgerzaken is een 

overzicht gemaakt van de aanpassingen die moeten gebeuren, waarbij duidelijk opgelijst wordt welke aanpassingen 

door de overheid zullen gedaan worden en welke aanpassingen de bewoners zelf dienen te doen. Dit overzicht zal aan 

de bewoners bezorgd worden.

 

 

 

 

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 cultuurraad. De bezwaren zijn 

ongegrond bevonden. De cultuurraad (Gemeenschapsraad Rollegem) adviseert positief. De gemeenteraad kan nu 

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

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Definitief, de naam Constantin Vandermeerschstraat in Rollegem te wijzigen in Fressendestraat. 

Bijlagen

1. probleemstelling.pdf

2. Richtlijnen wijziging straatnaam def.docx

3. Fressendestraat.doc

4. Molenkouter Plan.pdf

5. verslag straatnaamcommissie

6. Bezwaar 1.pdf



4/4 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be

7. Bezwaar 2.pdf

8. Bezwaar 3.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


