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Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
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Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer 
Nicolas Vanden Eynden; 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



Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 februari 2020 een 
omgevingsvergunning afgegeven voor het verkavelen van gronden aan de Beekstraat 10 en het 
Zuidbroek te Mariakerke. Het project voorziet ondermeer in de aanleg van een doorsteek voor 
fietsers en voetgangers.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk 
dat het nieuwe fiets- en wandelpad een naam krijgt.  

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 de naamgeving van dit pad organiseerde de Dienst Beleidsparticipatie burgerparticipatie 
die zich beperkte tot het aanbrengen van naamsuggesties, dus geen stemming. De Dienst 
Beleidsparticipatie stelt volgende namen voor: 
- Clara Cappuyns (°Gent, 16/10/1880 - +Gent, 29/11/1911) was de eerste echtgenote van Victor 
De Bisschop, stichter van het tuinbouwbedrijf dat vroeger op deze locatie gevestigd was. Het 
tuinbouwbedrijf was gespecialiseerd in camelia’s. De naamsuggestie is niet bruikbaar omdat 
“vrouw van” te veel precedenten kan en zal creëren. Dit voorstel is ook niet conform artikel 2 §2 
van het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 
1977, waarin ondermeer staat dat enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of 
algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren in aanmerking komen en dat hierbij de 
voorkeur wordt gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving 
van betekenis zijn geweest; 
- Alice Buysse (°Nevele, 08/06/1868 - +Gent, 25/01/1963) was een ondernemer, 
dierenrechtenactiviste, auteur en politica (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Buysse). De 
naamsuggestie is niet bruikbaar wegens min of meer gelijkluidendheid met de bestaande Cyriel 
Buyssestraat. 

Het Archief heeft voor deze locatie 2 toponiemen gevonden: Lange Dam en Goedjens. Na 
toetsing op gelijkluidendheid kunnen beide toponiemen worden gebruikt. Het Archief bezorgde 
nog 2 bijkomende suggesties die uit de lokale geschiedenis zijn gehaald. 

Aangezien er slechts één naam nodig is, wordt de naam 'Goedjens' voorgesteld. Naar het 
kapelletje in de buurt van de Beekstraat, in de volksmond ook 'het kapelleken in de Goedjens' 
genoemd. De kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes is een bakstenen kapel in neogotische stijl 
gelegen aan de splitsing van de Amand Casier de ter Bekenlaan (Mariakerke) en de Beekstraat 
(Drongen). De kapel werd in 1997 als monument beschermd.

Over deze plaatsnaamgeving 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):

 PL648 plan nieuwe toestand

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alice_Buysse


 PL648 situatieplan

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Goedjens' principieel vast voor het fiets- en wandelpad binnen de verkaveling 
Zuidbroek-Beekstraat te Mariakerke, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.
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