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Besluit

2022_GR_00358 Principiële vaststelling van de naam 'Bijzeriggepad' voor het stuk fiets- en 
wandelpad tussen de Santosstraat en de Terneuzenlaan te Gent - Vaststelling 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 25 april 2022

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 de heer Christophe Peeters, 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; 
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan 
Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies 
Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; 
mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef 
Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; 
mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw 
Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Bert 
Misplon; 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 Stijn De Roo; mevrouw Sonja 
Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny 
Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els 
Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens
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
Tussen de Santosstraat en de Terneuzenlaan te Gent ligt een pad dat nog geen naam heeft.
Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk 
dat dit pad 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.
Archief Gent vond voor deze locatie het toponiem: Bijzerigge. De wijk Muide /Meulestede kende 
een lange traditie van aanwezigheid van molens. In de onmiddellijke buurt van het te benoemen 
pad bevond zich een molen met de naam: de Biserigge. Deze molen wordt gedetailleerd 
beschreven op de steekkaart van Molenecho’s: 
https://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?nummer=4401. 
De correcte schrijfwijze die voorgesteld wordt en bevestigd door Archief Gent is: Bijzerigge 
(i.p.v. Biserigge).
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):

 PL676 Situatieplan
 PL676 Plan nieuwe toestand

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Bijzeriggepad' principieel vast voor het stuk fiets- en wandelpad tussen de 
Santosstraat en de Terneuzenlaan te Gent, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd 
plan nieuwe toestand en situatieplan.
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