
De gemeenteraad

Besluit

2021_GR_00011 Principiële vaststelling van de namen 'Zwijnaardse Dries', 'Kalanjebulk' en 
'Schaapsveld' voor de nieuwe wegenis binnen de verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en 
Zwijnaardsesteenweg te Gent - Vaststelling 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 september 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; mevrouw Annelies Storms, 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 Sara Matthieu; mevrouw Stephanie 
D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; de 
heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke 
Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van 
Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; 
mevrouw Tine De Moor; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de 
heer Manuel Mugica Gonzalez; 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; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els 
Roegiers
de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; mevrouw Mieke 
Hullebroeck, algemeen directeur; 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 16 juli 2020 een omgevingsvergunning 
afgegeven voor het realiseren van een woonerf ‘Maple Garden’ met kleinschalige economische 



functies bestaande uit meergezinswoningen, eengezinswoningen, een ondergrondse parking, de 
aanleg van wegenis na het slopen van de bestaande gebouwen, rooien van bomen + tijdelijke 
bronbemaling voor bouw ondergrondse parking gelegen De Pintelaan 263, 
Zwijnaardsesteenweg 536, 538, 540, 542, 544, 554, 556, 558 en 560 te 9000 Gent.
Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk 
dat de nieuwe wegen een naam krijgen. De Brandweerzone Centrum heeft geadviseerd om 
binnen de verkaveling 3 nieuwe straatnamen toe te kennen.
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 7 toponiemen gevonden: Zwijnaardse Dries 
(Zwijnaerdschen driesels), Schaapsveld (Schaapveld), Kalanjebulk (Kalaniëbulk), Heeckstuk, 
Lievensstuk, Saelstuck en Twee Bunderen. Het archief deelde echter nog mee dat de toponiemen 
Heeckstuk, Lievensstuk en Saelstuck iets verder gelegen zijn van betreffende locatie. Na toetsing 
op gelijkluidendheid kan het toponiem Twee Bunderen niet worden gebruikt wegens 
gelijkluidendheid met het bestaande Tweebunders.  
Aangezien er slechts 3 namen nodig zijn, worden de namen 'Zwijnaardse Dries’, ‘Kalanjebulk’ en 
‘Schaapsveld’ voorgesteld. 
Voor de inrit kant De Pintelaan binnen de verkaveling wordt de naam 'Zwijnaardse Dries' 
voorgesteld. Dit is de nieuwe schrijfwijze van Zwijnaerdschen driesels. Naar de 
gemeenschappelijke weide van de inwoners van Zwijnaarde.
Voor het zuidelijk pad binnen de verkaveling wordt de naam ‘Kalanjebulk’ voorgesteld. Dit is de 
nieuwe schrijfwijze van Kalaniëbulk. Een bulk is een besloten perceel. Het is eigenlijk hetzelfde 
woord als beluik, maar met een andere evolutie. Middelnederlands calange (met veel 
schrijfwijzen, komt van het Frans) betekent 'betwisting, eis in rechte, aanspraak'. Dus een 
perceel dat ooit aanleiding had gegeven tot een betwisting, eventueel tot proces. 
Voor de noordelijke doorsteek tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg wordt de naam 
‘Schaapsveld’ voorgesteld. Dit is de nieuwe schrijfwijze van Schaapveld. Naar woest 
gebied/heideveld waar schapen konden grazen.
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):

 PL657 plan nieuwe toestand
 PL657 situatieplan

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:



Stelt de naam 'Zwijnaardse Dries' principieel vast voor de inrit kant De Pintelaan binnen de 
verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent, zoals aangeduid met 
blauwe kleur op bijgevoegde plannen.

Artikel 2:
Stelt de naam 'Kalanjebulk' principieel vast voor het zuidelijk pad binnen de verkaveling gelegen 
tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent, zoals aangeduid met rode kleur op 
bijgevoegde plannen.

Artikel 3:
Stelt de naam 'Schaapsveld' principieel vast voor de noordelijke doorsteek binnen de 
verkaveling gelegen tussen De Pintelaan en Zwijnaardsesteenweg te Gent, zoals aangeduid met 
roze kleur op bijgevoegde plannen.
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(adjunct-) algemeen directeur voorzitter
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