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2022_GR_00911 Principiële vaststelling van de naam 'Elshoekstraat' voor de nieuwe weg 
binnen de verkaveling gelegen aan de Brouwerijstraat te Drongen - Vaststelling 

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 24 oktober 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 Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, 
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; 
mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw 
Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; 
mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Zeneb Bensafia, 
ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; 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 Anneleen Van Bossuyt; de heer Tom De 
Meester; de heer Bert Misplon; 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 Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de 
heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers; mevrouw 
Emilie Peeters; de heer Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve; de heer 
Anton Vandaele
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 14 juli 2022 een omgevingsaanvraag 
vergund voor een verkavelingsaanvraag voor 2 kavels voor open-bebouwing, 10 kavels voor 
half-open bebouwing en 1 kavel voor gesloten bebouwing palend aan de reeds aangelegde 



wegenis - met openbaar onderzoek - Brouwerijstraat. De weg is op heden zo goed als volledig 
aangelegd. 

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten is het noodzakelijk 
dat een nieuwe weg 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 voor deze locatie een toponiem gevonden. Het betreft Helshoeckstraete, 
vermeld op de kabinetskaart van Ferraris (1777). Een oudere attestatie dateert van 1369 'bij den 
elshoute', AG 330/4, 237 v° en in de 17de eeuw vinden we nog 'naer den helshout, upden 
helshouck', RAG, fonds Drongen 78, 99°. De naam Elshoek sluit aan bij de veel oudere Drongense 
naam Elshout 'elzenbos'. De actuele schrijfwijze werd teruggekoppeld met de taalambtenaar. 
Aangezien de h- van de grafie hels 'parasitair' en aldus overbodig is, wordt bijgevolg de naam 
'Elshoekstraat' voorgesteld voor de nieuwe weg binnen de verkaveling aan de Brouwerijstraat te 
Drongen. Brandweerzone Centrum adviseert dat de suggestie bruikbaar is en er geen 
gelijkluidendheid is. 
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):
 PL681 Plan nieuwe toestand
 PL681 Situatieplan

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

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Elshoekstraat' principieel vast voor de nieuwe weg binnen de verkaveling gelegen 
aan de Brouwerijstraat te Drongen, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd 
situatieplan en plan nieuwe toestand. 
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