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Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 1 maart 2021

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 Isabelle Heyndrickx, 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; 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 Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; 
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 Alana Herman; mevrouw Els Roegiers
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 Mijnhoutkaai is een lang fiets- en wandelpad dat zich over een flinke lengte uitstrekt langs 
het Houtdok. Om veiligheidsredenen adviseert de Brandweerzone Centrum om het linker- en 
rechterdeel van de Mijnhoutkaai elk een nieuwe naam te geven. Voor het middelste deel mag 
de naam behouden blijven omdat Sogent daar nog een gebouw ontwikkelt en hier dus nog een 
adres op komt.

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.

De Groendienst stelde de namen Mijnhoutpad Links en Mijnhoutpad Rechts voor. Deze 
voorstellen zijn niet bruikbaar omwille van (onderlinge) gelijkluidend met de bestaande 
Mijnhoutkaai en omdat het gebruik van links en rechts nog meer verwarring zal geven in 
noodsituaties. 

Het Archief Gent heeft geen beschikbare toponiemen gevonden, maar adviseert om binnen 
dezelfde thema's te zoeken als de oude plaatsnaamgevingsdossiers van de site Oude Dokken. 
Daar werd voor de naamgeving van de paden inspiratie gezocht binnen de thema’s 
“houtsoorten” en “scheepvaart”. Vandaar dat wordt voorgesteld om de nieuwe namen uit de 
categorie “houtsoorten” te kiezen. De namen 'Kurkpad' en 'Bamboepad' worden voorgesteld. 
Na toetsing op gelijkluidendheid kunnen beide voorgestelde namen worden gebruikt.

Voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van het fiets- en wandelpad links van het Houtdok, 
wordt de naam ‘Kurkpad’ voorgesteld. Kurk is een licht, elastisch materiaal, dat wordt gemaakt 
van de schors van de kurkeik (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal). 

Voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van het fiets- en wandelpad rechts van het Houtdok, 
wordt de naam ‘Bamboepad’ voorgesteld. Bamboe is de benaming voor een aantal 
plantensoorten in een geslachtengroep van de grassen. De naam bamboe is afkomstig uit het 
Maleis en in vrijwel alle westerse talen bekend (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bamboe).  

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):

 PL655 situatieplan
 PL655 plan nieuwe toestand

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

 Met unanimiteit

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bamboe).


Artikel 1:
Stelt de naam 'Kurkpad' principieel vast voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van 
Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het Kapitein Zeppospark en links van 
het Houtdok te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Bamboepad' principieel vast voor de gedeeltelijke plaatsnaamwijziging van 
Mijnhoutkaai voor het fiets- en wandelpad gelegen langs het Kapitein Zeppospark en rechts van 
het Houtdok te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.
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