9 juli 2010

ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe zijstraat van de Hovenierstraat.
Uw kenmerk: BEV/2010/Cd B078 van 4 mei 2010

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 28
juni 2010 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van een
straatnaam voor de nieuwe zijstraat van de Hovenierstraat te Evergem.
Overwegende dat:
De nieuwe zijstraat die ons voorligt is gelegen in de nieuwe verkaveling van de
Hovenierstraat en de Schuurstraat. Deze zijstraat is doodlopend en bevat zes kavels.
Voor de toekenning van een nieuwe straatnaam, ligt het voor de hand dat er verder wordt
gebouwd op de nieuwe en bestaande Hovenierstraat. Daarmee bedoelen we dat de naam van
de nieuwe zijstraat liefst in samenhang moet zijn met de hovenier of de tuinman, met zijn
werk of met zijn omgeving. Het feit dat er geen interessante toponiemen zijn in de
onmiddellijke omgeving, laat ons toe de weg van de hovenier en zijn tuin in te slaan.
Bovendien weten we dat op de plaats van de nieuwe kavels tot voor kort serres stonden.
Daarom stelt de Cultuurraad in eerste prioriteit de naam ‘Serrestraat’ voor. Deze korte naam
lijkt geschikt voor een kleine straat.
Mocht het gemeentebestuur dit voorstel ongunstig gezind zijn, dan stelt de Cultuurraad in
tweede prioriteit de naam ‘Tuinhoek’ voor dat een kleinschalig lapje grond suggereert dat in
rechtstreeks verband staat tot de hovenier; dus ook geschikt voor deze kleine zijstraat. Ten
opzicht van de bestaande naam ‘Tuinwijk’ denken we dat er geen verwarring tussen beiden
veroorzaakt wordt.
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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