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2020_GRMW_00880 Principiële vaststelling van de namen 'Rendelgat', 'Kalkbrugpad' en 
'Stekenevaardeken' voor de onderdoorgang en de paden binnen het nieuwe project gelegen 
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Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 28 september 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter van de zitting op maandag 28 september 2020; 
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; 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 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 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; mevrouw 
Alana Herman
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 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



De Deputatie heeft op 05 december 2019 in beroep een omgevingsvergunning verleend tot het 
oprichten van een residentieel project bestaande uit meerdere woonblokken met ondergrondse 
parking na sloop van de aanwezige gebouwen met bijhorende terreinaanlegwerken. Het project 
voorziet ondermeer in de aanleg van een nieuwe onderdoorgang en nieuwe paden.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk 
dat de weg vanaf de onderdoorgang die wordt afgesloten met plooibare paaltjes tot aan de 
groene doorsteek, het noordelijke deel van de groene doorsteek en het zuidelijke deel van de 
groene doorsteek een nieuwe naam krijgen. Mocht er bovendien een uitbreiding aan de 
rechterzijde van de groene doorsteek ontwikkeld worden, kunnen de namen (en 
huisnummering) van beide delen worden doorgetrokken.

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.

Voor het pad vanaf de onderdoorgang tot aan de groene doorsteek wordt gekozen voor een 
aparte naam en niet voor de doortrekking van de Désiré Fiévéstraat (dit is ten noorden van de 
onderdoorgang) omdat dit een grote impact zou hebben voor de bewoners van de sociale 
woonblok (andere huisnummering). Aan betreffende onderdoorgang ligt ook de ingang van de 
meergezinswoning.

We stellen voor om Nieuwland rond de groene doorsteek niet volledig door te trekken noch 
rondom te nummeren om de impact te vermijden op de adressering van het bestaande stuk 
Nieuwland en omwille van de veiligheid wegens de grote oppervlakte van de groene doorsteek 
(20m x 300m).

Het Archief stelt 3 toponiemen voor: Stekenevaardeken, Rendelgat en Kalkbrugje. Het Archief 
bezorgde bovendien suggesties rond onder andere een elektriciteitscentrale en een klooster in 
de buurt. Na toetsing op gelijkluidendheid kunnen alle toponiemen worden gebruikt en op die 
manier is er samenhang tussen de plaatsnamen want ze komen allemaal uit de piste van de 
waterhuishouding. Er liep parallel met het Nieuwland een waterloopje: het Stekenevaardeken 
en een sluis werd het Rendelgat genoemd. In de buurt was er ook nog een Kalkbrugje.

Voor het pad vanaf de onderdoorgang die wordt afgesloten met plooibare paaltjes tot aan de 
groene doorsteek wordt de naam 'Rendelgat' voorgesteld.
Voor het noordelijke deel van de groene doorsteek wordt de naam 'Kalkbrugpad' voorgesteld.
Voor het zuidelijke deel van de groene doorsteek wordt de naam 'Stekenevaardeken' 
voorgesteld.

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

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

Bijgevoegde bijlage(n):



 PL638 situatieplan
 PL638 plan nieuwe toestand

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Rendelgat' principieel vast voor het pad vanaf de onderdoorgang die wordt 
afgesloten met plooibare paaltjes tot aan de groene doorsteek, zoals aangeduid met groene 
kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Kalkbrugpad' principieel vast voor het noordelijke deel van de groene doorsteek, 
zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 3:
Stelt de naam 'Stekenevaardeken' principieel vast voor het zuidelijke deel van de groene 
doorsteek, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.
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