Evergem, 23 juli 2007

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

Betreft : Toekennen straatnamen verkaveling Molenstraat
ADVIES
Uw kenmerk : BEV/2007/CD B178, dd° 20/06/07.

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van
2 juli ’07 uw schriftelijk verzoek, ontvangen op 22/06/07, om een advies inzake toekennen
straatnamen in de verkaveling Molenstraat, behandeld.
Overwegende dat :
Ertvelde is ontstaan op het kruispunt tussen enerzijds de weg van Gent naar Biervliet ( de
Biervlietse Gentweg) en anderzijds de weg van Antwerpen naar Brugge ( de Antwerpse
Heirweg).Deze Antwerpse Heirweg liep door het centrum van Ertvelde van oost naar west,
niet toevallig over de zandrug waarop het dorp van Ertvelde is ontstaan.
In de 'Geschiedenis van Ertvelde' door Achiel De Vos ( 1971), vinden we dat naast deze
belangrijke weg en parallel eraan, een voetweg lag. Sporen hiervan in het wegennet zijn terug
te vinden in de Riemewegel en in de Trilkouter.
Tot laat in de 16de eeuw bleef de heirweg de voornaamste verkeersader van Ertvelde. Dit is te
verklaren door het transport van goederen over de weg tussen de havens van Brugge
(Damme) en Antwerpen.
Van deze belangrijke as is in de straatnamen van Ertvelde niets terug te vinden.
Het Bestuur van de Cultuurraad is van mening dat een verwijzing naar deze verkeersas in het
centrum van Ertvelde wenselijk zou zijn. De naam ' Antwerpse Heirweg' is wel in andere
buurgemeenten terug te vinden, maar niet in Evergem. Voor de kleine verkaveling waar het
over gaat, is deze naam evenwel ongepast, daar een heirweg per definitie slaat op een lange
verbindingsweg.

De 'voetweg' is echter wel toepasselijk, evenals de opvallende zandrug waarop de heirweg
liep.
Daarom adviseert het bestuur van de Cultuurrraad om voor de eerste en langste straat van de
verkaveling aan de Molenstraat, de naam ' ZANDRUG' toe te kennen en aan de tweede straat
de naam ' VOETWEG'.
Het bestuur van de Cultuurraad overwoog eveneens namen toe te kennen die aansluiten bij
'molen'. Deze piste werd echter niet gevolgd.
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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