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2021_GR_00363 Principiële vaststelling van de naam 'Doorgang der Hallegasten' voor de 
doortrekking van de bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project 
Keizerpoort te Ledeberg - Vaststelling 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 22 november 2021

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 mevrouw Zeneb Bensafia
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, 
voorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De 
Boever; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van 
Renterghem; 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 Fourat Ben Chikha; mevrouw 
Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; 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; 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
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06 mei 2021 een omgevingsvergunning 
afgegeven voor het uitvoeren van wegeniswerken en omgevingsaanleg voor project Keizerpoort 



fase 1 – met openbaar onderzoek - gelegen Brusselsesteenweg en Fransevaart te 9050 Gent-
Ledeberg.
Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het 
noodzakelijk dat de nieuwe wegenis 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.
Het is logisch dat voor een officiële doorsteek van de bestaande weg ‘Doorgang der Hallegasten’ 
de naam wordt doorgetrokken. Het Archief Gent gaat hiermee akkoord. De Doorgang der 
Hallegasten was een weg waarlangs men vroeger op Bedevaart ging naar O.-L.-V. van Halle in 
Brabant en naar de potjesmarkt in Sint-Lievens-Houtem. Maar de vroede vaderen in Brabant 
bekloegen zich weldra over het onwelvoeglijk optreden van de bedevaartgangers en er werd 
ook wel eens gestolen in Halle door die van Ledeberg 
(Bron: http://www.ledeberg.be/site/epag.php?id=&openid=&opennivid=&topid=9&topopenid=
9&topopennivid=3&meth=gt&eid=42). 
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):

 PL670 plan bestaande toestand
 PL670 plan nieuwe toestand
 PL670 situatieplan

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Doorgang der Hallegasten' principieel vast voor de doortrekking van de 
bestaande Doorgang der Hallegasten richting Fransevaart binnen project Keizerpoort te 
Ledeberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.

http://www.ledeberg.be/site/epag.php?id=&openid=&opennivid=&topid=9&topopenid=9&topopennivid=3&meth=gt&eid=42
http://www.ledeberg.be/site/epag.php?id=&openid=&opennivid=&topid=9&topopenid=9&topopennivid=3&meth=gt&eid=42
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