Evergem, 30 juli 2007

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

Betreft : Toekennen straatnamen verkaveling Verbindingstraat/Lochtingstraat
ADVIES
Uw kenmerk : BEV/2007/CD B215

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 Verbindingstraat/Lochtingstraat, behandeld.

Overwegende dat :
De verkaveling te Doornzele is interessant omdat de locatie een bijzondere heemkundige
waarde heeft.
Eerst en vooral is er de nabijheid van het kanaal Gent-Terneuzen dat de economische
levensader is van de Gentse regio. Dit kanaal werd vanaf Sas-van-Gent tot Terneuzen
verlengd door Willem I in 1827. Voorheen, ongeveer vanaf 1641, werd aan de waterweg van
Gent tot Sas-van-Gent de naam 'Sassche Vaert' gegeven. Het was Keizer Karel zelf die op 26
mei 1547 aan de Gentenaren de toelating had gegeven tot het graven van deze vaart. Deze
waterweg is vandaag in de brede bedding van het zeekanaal niet meer terug te vinden. We
weten dat voor de verzanding van de Scheldedelta, ter hoogte van Sas-van-Gent zeeschepen
konden aanleggen die door de monding van de Schelde uit zee kwamen aangevaren. Vandaar
dat deze waterweg van cruciaal belang was voor de stad Gent en voor de ganse regio. Het
gedeelte langs Evergem liep van Langerbrugge tot Ter Donk.
Bijgevolg is het Bestuur van de Cultuurraad van mening dat de ligging van de nieuwe straten
te Doornzele vlakbij het kanaal, een unieke opportuniteit is om de Sassevaart in herinnering te
brengen in onze gemeente.

Een tweede interessante naam is 'In de Vijf Ringen'.
In de Heemkundige Kroniek van Achiel De Vos vonden we dat 'In de Vijf Ringen' een
herberg was gelegen te Doornzele 32 (vroegere nummering) en die in 1679 reeds vermeld
werd. Op de gevel waren trouwens vijf ringen aangebracht.
Bijzonder aan de herberg was dat in de gelagzaal de schepenkamer van Doornzele
samenkwam onder het Ancien Régime. Deze herberg was als het ware een gemeentehuis
avant-la-lettre. Gezien de nabijheid van deze verdwenen herberg, weerhield het Bestuur van
de Cultuurraad de naam 'Vijf Ringen' voor de eerste straat.
Daarom adviseert het bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad voor de nieuwe
verkaveling, gelegen aan de Verbindingstraat / Lochtingstraat :
Voor straat 1 : met beginpunt in de Verbindingstraat en die aansluit op de Lochtingstraat :
Vijf Ringen
Voor straat 2: met beginpunt inde eerste nieuwe straat en eindigt in de Lochtingstraat :
Sassevaart
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
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