De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00615 Definitieve vaststelling van de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone
Duboisstraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat voor de
doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen
Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker en aanbrengen van een onderschrift op de
straatnaamborden - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 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 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 Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; 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 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 Patricia De
Beule; 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 Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
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
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De gemeenteraad stelde op 28 maart 2022 de namen 'Patricia Carsonstraat' en 'Simone
Duboisstraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen van Sint-Jozefstraat
voor de doodlopende wegsegmenten en van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen
Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker.
Conform het Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28
januari 1977, werd na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar
onderzoek georganiseerd.
Tijdens het openbaar onderzoek, dat werd gehouden van 19 april 2022 tot 20 mei 2022, werden
geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling
van de namen.
De gedeeltelijke straatnaamwijzigingen hebben impact op meerdere adressen van zowel
particulieren als ondernemingen. Daarom wordt voldoende tijd gegeven voor aanpassing van de
adresgegevens. De datum waarop de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan is
04/01/2023.
Op het straatnaambord kan volgend onderschrift worden aangebracht:
Voor 'Patricia Carsonstraat': 'Auteur, °1929 - +2014'
Voor 'Simone Duboisstraat': 'Gentse auteur, °1910 - +2001'

Adviezen

Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:
Cultuurraad - geen advies ontvangen
De Cultuurraad werd op 04/04/2022 op de hoogte gebracht van de organisatie van het
openbaar onderzoek en bracht binnen de gestelde termijn geen advies uit. Overeenkomstig
artikel 4, 2° van het decreet plaatsnaamgeving wordt het advies als gunstig beschouwd.

Bijgevoegde bijlage(n):




PL615 plan bestaande toestand
PL615 plan nieuwe toestand
PL615 situatieplan

Beslissing

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


Met unanimiteit

Artikel 1:
Stelt de naam 'Patricia Carsonstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging
van de doodlopende wegsegmenten van Sint-Jozefstraat te Oostakker, zoals aangeduid met
blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.
Artikel 2:
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Stelt de naam 'Simone Duboisstraat' definitief vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging
van Eksaardserijweg voor het wegsegment tussen Krijtekerkweg en Groenstraat te Oostakker,
zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.
Artikel 3:
Keurt goed dat de gedeeltelijke straatnaamwijzigingen in voege gaan op 04/01/2023.
Artikel 4:
Keurt goed het aanbrengen van het onderschrift op het straatnaambord:
Voor 'Patricia Carsonstraat': 'Auteur, °1929 - +2014'
Voor 'Simone Duboisstraat': 'Gentse auteur, °1910 - +2001'
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