Evergem, 30 juli 2007

Aan het College van
Burgemeester en Schepenen
Fortuné de Kokerlaan 11
9940 Evergem

Betreft : Toekennen straatnamen verkaveling Hoevestraat/Reibroekstraat
ADVIES
Uw kenmerk : BEV/2007/CD B216

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van
23 juli ’07 uw schriftelijk verzoek, ontvangen op 06/07/2007, om een advies inzake toekennen
straatnamen in de verkaveling Hoevestraat /Reibroekstraat, behandeld.

Overwegende dat :
De verkaveling ligt tussen twee bestaande straten. Het is dus wenselijk dat de twee nieuwe
straatnamen zouden aansluiten enerzijds bij de Reibroekstraat en anderzijds bij de
Hoevestraat.
Over de Reibroekstraat vonden we in de Heemkundige Kroniek van Achiel De Vos dat het
eerste stuk van deze straat tot aan de Bezoekstraat, een andere naam droeg. De gebieden langs
de oorspronkelijke Eendenplas (Stroomken) lagen nat en moerassig. Aan deze weg werd de
naam 'Geute' gegeven, wat slaat op een goot of een klein afwateringsgreppel. De naam gaat
terug tot 1380 wanneer het 'Up de Gote' werd genoemd. Rond 1800 geraakte de naam
'Geutestraat' of kortweg 'Geute' echter in onbruik. De Geutestraat was dus de naam die aan het
stuk van de Reibroekstraat werd gegeven tussen de Kapellestraat en de Bezoekstraat. Daarom
vind het Bestuur van de Cultuurraad het passend dat deze toponiem terug te vinden zou zijn
bij de Reibroekstraat waar het destijds werd gebruikt.
De Hoeve- en Weidestraat hebben geen historische of heemkundige achtergrond. De naam
van de nieuwe straat moet aansluiting vinden bij de hoeve in het algemeen. Hof- en Veldstraat
werden uitgesloten om verwarring met bestaande straten te vermijden. De 'Schuurstraat' werd
weerhouden. Deze naam sluit bovendien mooi aan bij de voorgestelde Geutestraat.

Bijgevolg adviseert het Bestuur van de Cultuurraad om in verband met de verkaveling aan de
Reibroekstraat:
- voor de eerste straat (kant Hoevestraat) de naam 'Schuurstraat'
- voor de tweede straat (kant Reibroekstraat) de naam 'Geutestraat' toe te kennen.

Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van
het onderhavig advies te mogen vernemen, verblijven we

Met de meeste hoogachting,

De secretaris,

De voorzitter,

Francine Hamerlinck

Freddy Van Herzeele
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