Evergem, 11 mei 2010

ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling in een zijstraat te Rieme.
Uw kenmerk: BEV/2010/Cd B064 van 16 april 2010

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 4 mei
2010 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van een straatnaam
voor de nieuwe doodlopende zijstraat van de Zandstraat te Rieme.
Overwegende dat:
De verkaveling die ons voorligt is gelegen in de Zandstraat die een verbinding vormt tussen
de Riemesteenweg en de Nachtegaalstraat. Deze verkaveling bevat één straat die doodlopend
is. Het is een kleine zijstraat die tien kavels bevat.
Wanneer we de omliggende straatnamen onderzoeken, dan blijkt dat de onmiddellijke
omgeving heterogeen is samengesteld: de Riemesteenweg, de Boekweitbloemstraat, de
Nachtegaalstraat of nog de Riemewegel. Verderop naar Ertvelde toe is er evenwel een
opvallende verzameling van straten met vogelnamen, van de Leeuwerik- tot de Sperwerstraat.
Spijtig genoeg ligt de voorliggende Zandstraat niet in verbinding met deze verzameling, daar
de Boekweitbloemstraat een duidelijke onderbreking veroorzaakt. Daarenboven vormt de
naam ‘Zandstraat’ zelf geen aansluiting bij de vogelnamen en is het bijgevolg voor een
zijstraat ervan vrij onlogisch om aansluiting te zoeken bij vogelsoorten. Enkel via de
Nachtegaalstraat is een onrechtstreekse connectie met vogelnamen te vinden, maar eigenlijk
hoort de nieuwe straat niet tot de vogelnaamstraten.
In deze bestaande agglomeratie tussen de centra van Ertvelde en Rieme zijn bovendien geen
duidelijke toponiemen te vinden. Een verwijzing naar het verdwenen Zandeken werd ook
onderzocht, maar deze kleine verkaveling werd hiervoor te licht bevonden.
Een voor de hand liggende oplossing is deze zijstraat benoemen als ‘kort’ of ‘klein’. Dat
maakt de benaming eenvoudig, duidelijk en aansluitend bij de bestaande straat. Daarom stelt
de Cultuurraad in eerste prioriteit de naam ‘Korte Zandstraat’ voor. Eventueel kan ook in
tweede prioriteit voor de naam ‘Kleine Zandstraat’ worden gekozen.
Mocht het gemeentebestuur toch willen grijpen naar vogelnamen, wat ons inziens minder
goed verdedigbaar is, dan zijn er meerdere namen van gekende streekvogels beschikbaar zoals
de ‘Pimpelmeesstraat’, de ‘Grasmusstraat’ of de ‘Kraaiweg’.
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van
het onderhavig advies schriftelijk te mogen vernemen, verblijven we
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