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Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 april 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw 
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De 
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; 
mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram 
Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, 
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi 
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara 
Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de 
heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de 
heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke 
Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; 
mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; 
de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw 
Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; 
mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer 
Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van 
Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny 
Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout, 
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Mathias De Clercq
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

 Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen 
en pleinen, artikel 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen 

en pleinen.



Motivering
Het volkstuinencomplex De Meersen is gelegen langs de E17 en de Boswachterstraat te 
Gentbrugge.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten wordt 
voorgesteld om de 3 hoofdpaden van het volkstuinencomplex een naam te geven.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen (decreet plaatsnaamgeving) is alleen de gemeenteraad bevoegd om 
namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief heeft voor deze locatie vier toponiemen gevonden: Doorewee, Vrouwenbroek, 
Joodse Meersch en Ooievaarsnest.

De toponiemen Doorewee en Vrouwenbroek zijn niet geschikt omwille van min of meer 
gelijkluidendheid met Doornweide en Doornsteeg, respectievelijk met Vrouwenstraat en 
Vrouwebroersstraat. Min of meer gelijkluidende plaatsnamen kunnen bij de hulp- en 
veiligheidsdiensten voor verwarring zorgen en tijdverlies veroorzaken op momenten dat iedere 
seconde telt.

Ooievaarsnest komt helemaal niet in aanmerking omdat er al een Ooievaarsnest bestaat, straat 
die niet paalt aan een van de te benoemen paden, maar er enkele honderden meters vandaan 
ligt.

Het Cultuurplatform Gentbrugge vraagt al heel lang om bij plaatsnaamgeving in Gentbrugge de 
namen van Fernand Van Belle, Emilienne Cole, Regine Rabaut en Leontine Vervliet te gebruiken.

De naam Regine Rabaut is niet geschikt omwille van min of meer gelijkluidendheid met 
Rabotpark, Rabotstraat en Rabouwstraat en de bijbehorende problematiek van min of meer 
gelijkluidende plaatsnamen. Bij plaatsnamen naar personen wordt, bij oproepen naar hulp- en 
veiligheidsdiensten en dus in panieksituaties, in de aanduiding van de plaatsnaam dikwijls de 
voornaam van de persoon weggelaten. De voornaam moet nochtans meestal het onderscheid 
maken met een min of meer gelijkluidende plaatsnaam.

Fernand Van Belle werd geboren te Sint-Gillis-bij-Dendermonde in 1923 en overleed te Gent 
in 2009. Hij stapte in 1953 als gemeenteraadslid in de Gentbrugse gemeentepolitiek en werd in 
1959 schepen, in 1961 eerste schepen en in 1972 burgemeester. Na de fusie in 1976 werd hij 
gemeenteraadslid in Gent.

Emilienne Cole werd geboren te Gentbrugge in 1922 en overleed te Gent in 2007. Zij was een 
kleuteronderwijzeres die eveneens met grote onderscheiding de Koninklijke Toneelschool 
doorliep. Toneel, dans, poëzie, muziek en in het bijzonder het pianospel waren expressievormen 
die ze vaardig en passioneel beheerste. Als regisseur bracht ze gevoelig en raak, gedoseerd naar 
tempo en toon, schitterende producties. Ze participeerde als lector en als woord- en 
beeldvormgeefster van talrijke liturgische gebeurtenissen. 

Leontina Vervliet werd geboren te Gentbrugge in 1894 en overleed te Gent in 1977. Zij werd in 
1947 gemeenteraadslid van de gemeente Gentbrugge en in 1948 werd ze de eerste vrouwelijke 
schepen van Gentbrugge en kreeg als bevoegdheid Onderwijs. Haar roepnaam was 'Leontine', 



dus wordt voorgesteld om die voornaam te gebruiken en niet de voornaam van haar 
geboorteakte.

Van de door het Archief voorgestelde toponiemen is er maar 1 bruikbaar. Voor 
plaatsnaamgeving binnen een cluster verdient het de voorkeur dat er tussen de verschillende 
plaatsnamen een thematisch verband is. 

Volgens het decreet plaatsnaamgeving wordt bij het vaststellen van plaatsnamen 'bij voorkeur 
geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie 
en de volkskunde'. Het decreet geeft geen voorrang aan toponiemen en als de volgorde van de 
opsomming door het decreet een belang zou aanduiden - wat het niet doet - dan zouden namen 
uit de plaatselijke geschiedenis en het kunst- en cultuurleven belangrijker zijn dan toponiemen.

Omwille van deze overwegingen wordt voorgesteld om het enige bruikbare toponiem niet te 
gebruiken en de hoofdpaden van het volkstuinencomplex De Meersen in Gentbrugge namen te 
geven van lokale figuren. 

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.
 
Conform het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare 
wegen en pleinen zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar 
onderzoek worden georganiseerd.

Bijgevoegde bijlage(n):

 PL622_Situatieplan
 PL622_Plan nieuwe toestand

Beslissing
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen  
Beslist het volgende: 

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Fernand Van Bellepad' principieel vast voor het pad binnen volkstuincomplex De 
Meersen te Gentbrugge, zoals aangeduid met blauwe kleur op het bijgevoegd plan.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Emilienne Colepad' principieel vast voor het pad binnen volkstuincomplex De 
Meersen te Gentbrugge, zoals aangeduid met rode kleur op het bijgevoegd plan.

Artikel 3:



Stelt de naam 'Leontine Vervlietpad' principieel vast voor het pad binnen volkstuincomplex De 
Meersen te Gentbrugge, zoals aangeduid met groene kleur op het bijgevoegd plan.
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