3 november 2016

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
F. De Kokerlaan 11
9940 Evergem

ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling in Oostveld te Sleidinge.
Referte: Uw schrijven BZ/2016/CD van 3 oktober 2016.

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouwen en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in zijn bijeenkomst van 18
oktober 2016 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van een
straatnaam voor de verkaveling in Oostveld te Sleidinge.
Overwegende dat:
De nieuwe verkaveling die aan de oostkant van Oostveld te Sleidinge gelegen is, bestaat uit
een doodlopende straat die een zijstraat vormt van het voornoemde Oostveld.
De straatnamen van deze wijk behoren allen tot dezelfde verzameling, namelijk namen
eindigend op -veld, als uitbreiding van het oorspronkelijke Oostveld. Het zijn Zaaiveld,
Graanveld, Oostveld en Korenveld. Voor het bestuur van de cultuurraad ligt het voor de hand
om deze groep straatnamen te vervolledigen met een nieuwe naam eindigend op -veld. De
mogelijkheden lijken talrijk. Toch weerhield het bestuur de naam Roggeveld als best
geschikt. Het verwijst naar een gewas dat typisch is voor onze gewesten en dat sinds het begin
van onze jaartelling als basis dient voor het bakken van ons dagelijks brood.
Indien het gemeentebestuur deze naam niet geschikt vindt, stelt het bestuur van de cultuurraad
de alternatieve naam Maaiveld voor dat beter aansluit bij de reeds bestaande straat Zaaiveld.
Zaaien en maaien zijn activiteiten die ontegensprekelijk aan elkaar verbonden zijn.
Wat betreft de toekenning van de straatnaam, stelt de Cultuurraad bijgevolg de volgende
naam voor:
De straat met beginpunt in Oostveld: Roggeveld, zoniet Maaiveld.

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