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Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
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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; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer 
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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 Manuel 
Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; 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
In de omgeving van de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof zijn 3 nieuwe fiets- en 
wandelpaden aangelegd.

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het 
noodzakelijk dat deze paden een naam krijgen. 

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 op deze locatie geen toponiemen gevonden maar stelde wel een naam 
voor die gebaseerd is op historische feiten: ‘Auguste Haerenspad’. Auguste Haerens was een 
bloemist gevestigd aan de Waterstraat die toch wel zijn pluimen heeft verdiend: de kweek van 
een paar mooie specimen van Azalea, het op touw zetten van handelscontacten met de 
Verenigde Staten en het mee timmeren aan de oprichting van een vereniging. Sint -Amandsberg 
is bij uitstek een gemeente van bloemisterijen. Velen waren gegroepeerd rond de Antwerpse 
Steenweg en kregen trouwens ook al een straatnaam. Deze suggestie wordt echter niet gebruikt 
omdat ze minder past bij betreffende locatie. 

De Groendienst stelde de naam ‘Sleutelbloempad’ voor. Maar deze suggesties is niet bruikbaar 
omwille van min of meer gelijkluidendheid met de bestaande Sleutelbloemstraat.

De Dienst Beleidsparticipatie organiseerde voor de naamgeving van deze paden een 
burgerparticipatie door middel van het aanbrengen van naamsuggesties door de burgers (geen 
stemming). Deze suggesties werden onderzocht op gelijkluidendheid met bestaande 
plaatsnamen, of ze geen negatieve connotaties oproepen, of ze niet slaan op nog levende 
personen, of ze passen bij de locatie van de paden. Om die reden vallen reeds een aantal 
naamsuggesties weg:

 ‘Rietgrachtpad’: verwijzend naar een historische en nog altijd bestaande waterloop in 
Sint-Amandsberg. Deze suggestie is niet bruikbaar omwille van min of meer 
gelijkluidendheid met de bestaande Rietgracht en omdat de te benoemen paden niet 
genoeg vlakbij de bestaande Rietgracht liggen;

 ‘Syngempad’: verwijzend naar de oudste nederzettingskern van Sint-Amandsberg. 
Google verwijst echter naar Zingem als oudste nederzettingskern van Sint-Amandsberg 
en nergens naar Syngem. Deze suggestie is niet bruikbaar omdat de te benoemen paden 
niet genoeg vlakbij de locatie van de oudste nederzettingskern Zingem liggen;

 ‘Scouts en Gidsenpad’: omdat de paden in de buurt van scouting Sint-Bernadette 
(Bernie) liggen voor wie het Sleutelbloempark een belangrijke en veilige speelzone is. 
Deze scoutsgroep zet zich al ruim 60 jaar belangeloos in voor het sociale welzijn van vele 
generaties van kinderen in de wijk. Deze suggestie is niet bruikbaar omdat de naam niet 
gepast is voor een pad en bovendien zou het benoemen van jeugdbewegingen te veel 
precedenten creëren.

De overblijvende bruikbare suggesties van de burgers zijn:



 ‘Odile Maespad’: in de lokale geschiedenis van Sint-Amandsberg stortte in de nacht van 
6 op 7 juni 1915 de Duitse zeppelin LZ 37 neer. De zeppelin werd ter hoogte van de 
Palinghuizen getroffen door de Britse piloot Reginald Warneford, en stortte neer op 
Sint-Amandsberg: een deel viel op het klooster van de zusters van de Visitatie, een 
ander deel viel tussen de kerk en het gemeentehuis. Op de Westerbegraafplaats 
gelegen Palinghuizen te Gent werd reeds een grafmonument opgericht ter ere van de 
Duitse bemanning van zeppelin LZ-37. 
De Gentse schrijfster Virginie Loveling beschreef in haar Oorlogsdagboek 1914-
1918 treffend met welke verwondering de Gentenaars keken naar de eerste zeppelins 
die over de stad zweefden. Zij werd geëerd met de straatnaam Gezusters Lovelingstraat 
alsook de Britse piloot kreeg te Sint Amandsberg een straatnaam toebedeeld. Het 
drama kostte behalve de Duitse bemanning ook twee Gentenaars het leven die in het 
getroffen klooster verbleven: de 9-jarige Odile Maes en Marie-Jeanne Coolsen. 

Odile Maes werd geboren op 29 januari 1906 te Couillet en overleed op 7 juni 1915 te 
Sint-Amandsberg. Nog een schoolkind dus (bronnen: 
http://www.luchtschipontploftboven.gent/, 
http://www.luchtschipontploftboven.gent/zuster-elisa, 
http://www.luchtschipontploftboven.gent/odile-maes, 
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150521_01692914, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9766, 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/212469);

 ‘Zuster Elisapad’: zie uitleg hierboven bij Odile Maespad. Maria Johanna Coolsen werd 
geboren op 14 november 1882 te Boschkapelle (Nederland) en overleed op 7 juni 1915 
te Sint-Amandsberg. Ze was echter bekend als Marie-Jeanne Coolsen en onder haar 
kloosternaam Zuster Elisa;

 ‘Dries Morelpad’: Dries Morel werd in 1973 pastoor in Sint-Bernadette. Hij was een zeer 
progressieve pastoor die zijn tijd ver vooruit was en stond altijd voor iedereen klaar om 
te helpen. Je was er steeds welkom voor een babbel. Een man met een groot hart voor 
iedereen, blank, zwart, arm, rijk, iedereen was welkom. Hij heeft veel betekend voor de 
parochie en de wijk. Dries Morel overleed in 2013. Dries wordt door veel 
buurtbewoners aangehaald. Het fietspad verbindt bovendien verschillende wijken, net 
als Dries die een verbindend figuur 
was (bron: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130417_00544870);

 ‘Berniepad’: omdat de paden in de buurt van scouting Sint-Bernadette (Bernie) liggen 
voor wie het Sleutelbloempark een belangrijke en veilige speelzone is. Deze scoutsgroep 
zet zich al ruim 60 jaar belangeloos in voor het sociale welzijn van vele generaties van 
kinderen in de wijk. 

Aangezien er slechts 3 namen nodig zijn worden volgende namen voorgesteld:

 ‘Dries Morelpad’ voor het hoofdpad tussen de Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof;

 ‘Odile Maespad’ voor de aftakking links van school Het Tandwiel;

 ‘Marie-Jeanne Coolsenpad’ voor de aftakking richting Ombeekhof.

http://www.luchtschipontploftboven.gent/
http://www.luchtschipontploftboven.gent/zuster-elisa
http://www.luchtschipontploftboven.gent/odile-maes
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150521_01692914
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/9766
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/212469
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130417_00544870


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.

De vlakbij gelegen Sleutelbloemstraat zal gedeeltelijk worden herbenoemd wegens 
herbestemming naar fiets- en wandelpad. Het is de bedoeling om het noordelijk stuk 
Sleutelbloemstraat dat vanaf de Sint-Bernadettestraat door het park loopt, te vrijwaren van 
autoverkeer. Betreffende straat zal in een apart dossier worden herbenoemd, van zodra 
de precieze afbakening is gekend en het technisch plan is goedgekeurd door het college.

Bijgevoegde bijlage(n):

 PL651 plan nieuwe toestand
 PL651 situatieplan

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Dries Morelpad' principieel vast voor het nieuwe fiets- en wandelpad tussen de 
Sint-Bernadettestraat en het Ombeekhof te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur 
op bijgevoegde plannen.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Odile Maespad' principieel vast voor de aftakking links van school Het Tandwiel 
te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 3:
Stelt de naam 'Marie-Jeanne Coolsenpad' principieel vast voor de aftakking richting Ombeekhof 
te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met groene kleur op bijgevoegde plannen.
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