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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
Ten zuiden van het industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-
Terneuzen, liggen een nieuw park en een nieuw fiets- en wandelpad op grondgebied Gent en 
Evergem, en een nieuw park en een nieuw fiets- en wandelpad volledig op grondgebied Gent.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten wordt 
voorgesteld om de 2 parken en de 2 paden een officiële naam te geven.

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.

Het Archief Gent heeft voor deze locatie vier toponiemen: Goed ten Oudenvoorde, 
Waterstraatje, Schauten en Geuzenhoek. Deze toponiemen zijn niet bruikbaar omwille van 
gelijkluidendheid met bestaande plaatsnamen.

Aangezien een park en een pad gedeeltelijk op grondgebied Evergem liggen, werd ook 
teruggekoppeld met de gemeente Evergem.

Voor het nieuwe park volledig gelegen op grondgebied Gent wordt het alternatief voorstel van 
de Cultuurraad Evergem gevolgd en wordt de naam 'Margaretapark' gekozen. Verwijzend naar 
de eerste met zekerheid met naam bekende abdis, zuster Margareta, die in een oorkonde van 
1292 voorkomt (Bron: Achiel De Vos-werkgroep, blz. 132).

Ook de naam van het ander nieuwe park en de namen van de 2 nieuwe paden komen uit het 
advies van de Cultuurraad Evergem.

Voor het nieuwe park gelegen op grondgebied Gent en Evergem wordt de naam 
'Cisterciënzerspark’ gekozen. Verwijzend naar het gebied waarin betreffend park ligt, dat 
vroeger tot de Cisterciënzerabdij behoorde. Men citeert: ‘Dit vrouwenklooster hield zich onder 
andere bezig met landbouw en cultivering van de streek. In de 16de eeuw bezat de abdij vele 
gronden en hoeven onder andere het Goed te Nieuwenhoven, (latere Pachtgoederen), en het 
Goed ten Wittevelde (wordt in 1621 een eerste maal ‘Goed te Zande’ genoemd en is het latere 
Zandeken)’ (Bronnen: Achiel De Vos, Geschiedenis van Ertvelde, Ertvelde, 1971, blz. 371-376, en 
Geschiedenis Van Evergem, blz. 132 van de Achiel De Vos-werkgroep).

Voor het nieuwe pad gelegen op grondgebied Gent en Evergem wordt de naam 'Aleydispad' 
gekozen, verwijzend naar Aleydis Van de Poele, abdis van 1297 tot 1304 (Bron: Achiel De Vos-
werkgroep, blz. 132).

Voor het nieuwe pad gelegen op grondgebied Gent wordt de naam 'Alisepad' gekozen, 
verwijzend naar zuster Alise, abdis van Doornzele. Men citeert: 'Op 20 november 1298 oorkondt 
zuster Alise, abdis van Doornzele, dat zij een bunder land gekocht heeft, waarvan de helft in 
'moenskijns gavere' en de andere helft in 'lanc scoet' (Bron: Achiel De Vos, Geschiedenis van 
Ertvelde, Ertvelde, 1971, blz. 386-387). 

Over deze plaatsnaamgevingen zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.



Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 
januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek 
worden georganiseerd.

Het 'Aleydispad' maakt deel uit van een volledig vrijliggend fietspad dat doorheen de Gentse 
haven zal lopen. Een deel daarvan is al aangelegd en een ander deel dient nog gerealiseerd te 
worden. Na realisatie verbindt dit fietspad overwegend verkeersvrije en groene buffers van 
Langerbrugge, het nieuwe industrieterrein De Nest, het koppelingsgebied Doornzele kanaalzijde 
en Doornzele tot in Rieme. Het resterende deel van het volledig vrijliggend fietspad, dat in het 
verlengde van het 'Aleydispad' ligt, zal in een apart dossier worden benoemd.

Adviezen
Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:
Cultuurraad Evergem - gunstig advies
Het advies wordt gevolgd voor wat betreft het alternatief voorstel 'Margaretapark' als naam 
voor het nieuwe park gelegen op grondgebied Gent.

Ook de naam van het ander nieuwe park en de namen van de 2 nieuwe paden komen uit het 
advies.

Bijgevoegde bijlage(n):

 PL612 situatieplan
 PL612 plan nieuwe toestand

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Cisterciënzerspark' principieel vast voor het park op grondgebied Gent en 
Evergem, ten zuiden van het industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-
Terneuzen, zoals aangeduid met lichtgroene kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Aleydispad' principieel vast voor het pad op grondgebied Gent en Evergem, ten 
zuiden van het industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, 
zoals aangeduid met roze kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 3:



Stelt de naam 'Margaretapark' principieel vast voor het park te Gent, ten zuiden van het 
industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid 
met donkergroene kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.

Artikel 4:
Stelt de naam 'Alisepad' principieel vast voor het pad te Gent, ten zuiden van het 
industriegebied Kluizendok, op de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen, zoals aangeduid 
met oranje kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand.
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