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Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 25 mei 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; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; 
mevrouw Tine De Moor; 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 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 de 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 de openbare 

wegen en pleinen.

Motivering



Op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde dient een nieuwe straat gelegen tussen de Bertha De 
Vriesestraat en de Scheldekanaaltragel een naam te krijgen.

Het Stadsarchief bezorgde een selectie van toponiemen die aanleunen bij deze locatie. Na 
toetsing op gelijkluidendheid kon geen enkel voorgesteld toponiem gekozen worden.

Op deze locatie wordt een innovatief bedrijventerrein ontwikkeld. Voor de naamgeving van de 
omliggende straten werd reeds gekozen voor namen van vrouwelijke professoren en 
onderzoeksters (Marthe Versichelenstraat, Frieda Saeysstraat, Bertha De Vriesestraat), allen 
actief binnen UGent.  Voor de naam van de nieuwe straat  werd ook binnen dit kader gezocht.  
De naam 'Cecile Vereeckenstraat' wordt voorgesteld.

Cecile Vereecken werd geboren te Gent op 24/05/1915 als 'Cecilia' Vereecken maar zij is gekend 
met de naam 'Cecile' en gebruikte ook zelf deze voornaam. In 1958 wordt zij als eerste vrouw 
tot professor benoemd aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zij studeerde Germaanse 
Filologie in Gent en kan nadien onmiddellijk aan de slag als assistent bij Edgard Blancquaert. Ze 
doctoreert bij hem in 1944 met een monumentale studie over de Gentse persoons- en 
plaatsnamen van ca. 1000 tot 1253. Als dialectologe, etymologe en als naamkundige levert ze 
zeer verdienstelijk werk.  Zij overleed op 24/12/2000.

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

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):

 PL643 situatieplan
 PL643 plan nieuwe toestand

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Cecile Vereeckenstraat' principieel vast voor de straat gelegen tussen de Bertha 
De Vriesestraat en de Scheldekanaaltragel binnen het project bedrijventerrein Eiland 
Zwijnaarde, zoals met blauwe lijn aangeduid op het bijgevoegde 'plan nieuwe toestand'
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