Evergem, 14 december 2009

ADVIES: Straatnamen voor de nieuwe verkaveling aan de Linde te Sleidinge.
Uw kenmerk: BEV/2009/Cd B263 van 23 november 2009
Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 7
december 2009 uw schriftelijk verzoek om advies inzake het toekennen van straatnamen in de
nieuwe verkaveling aan de Linde te Sleidinge behandeld.
Overwegende dat:
Deze nieuwe verkaveling ligt op het einde van de Weegse te Sleidinge en ligt in de wijde
bocht van de Linde. De twee straten die door de verkaveling lopen geven uit in de Linde, de
eerste ter hoogte van de Weegse, de andere ter hoogte van de Meistraat.
We stellen enerzijds vast dat deze verkaveling als het ware omsloten is door de Linde.
Anderzijds weten we dat de Linde een van de oudste wegen van Sleidinge is. Het was een
belangrijke parochieweg die de verbinding met Lovendegem en Waarschoot mogelijk maakte.
Deze twee vaststellingen hebben ons ertoe geleid twee verschillende benaderingen te
gebruiken voor het formuleren van nieuwe straatnamen.
De eerste en meest opportunistische benadering bestaat erin om, vertrekkend van de naam
‘linde’, andere passende namen te vinden die een verband houden met deze boomsoort. De
linde is een zeer verspreide boomsoort en er bestaan vele varianten. We hebben ons evenwel
beperkt tot de meest voorkomende lindesoorten in de lage landen. Er zijn er een zestal met
daarbij verscheidene variëteiten. Als meest geschikte namen weerhouden we de Koningslinde
– de hoogste linde - en de Zilverlinde. De linde is trouwens door de eeuwen heen steeds van
grote symbolische betekenis geweest. Ten tijde van de Kelten en van de Germanen was de
linde een heilige boom. Onder een linde werden huwelijken afgesloten maar ook recht
gesproken door de vierschaar.
De tweede benadering is een eerder toponymische en historische. Deze westelijke hoek van
Sleidinge waar deze nieuwe verkaveling ligt, lag gedurende eeuwen in het Laatschap van
Speibroek. Dit laatschap – een heerlijkheid met beperkte rechtsmacht - lag grotendeels op het
grondgebied van Evergem, west van Kromvelde en liep over Hulst tot in Sleidinge-Keure in
de buurt van de Meistraat en de onmiddellijke omgeving. De familienamen ‘Speibroek’ en
‘Van Speibroek’ zijn van dit laatschap afgeleid. Hier lag ook de tiendeschuur die de naam
‘Westschuur’ droeg. De hierboven reeds aangehaalde vierschaar van Sleidinge-Keure kwam
eens per maand samen op afwisselende plaatsen van het grondgebied van de Keure, onder
andere in een herberg van de Linde.
Deze tweede benadering biedt interessante mogelijkheden voor straatnamen. We onthouden
vooral ‘Speibroek’ en ‘Vierschaar’.
Wat betreft de toekenning van de twee straatnamen, stelt de Cultuurraad in prioriteit de
volgende namen voor:

Straat 1, met beginpunt met huisnummers in de Linde en eindigend ter hoogte van het
wandelpad aan het openbaar groen: Koningslinde.
Straat 2, met beginpunt met huisnummers in de eerste nieuwe straat en aansluitend op de
Meistraat voor de even nummers en eindigend ter hoogte van het openbaar groen voor de
oneven nummers: Zilverlinde.
Deze twee namen sluiten aan bij de reeds bestaande naam ‘linde’ en maken duidelijk dat ze
door deze grote straat ingesloten worden. Het zijn namen afgeleid van de algemene
boomsoort, dus passend voor zijstraten. Bovendien komt de Cultuurraad hierdoor tegemoet
aan de wens van het gemeentebestuur om in de mate van het mogelijke straatnamen te
groeperen per soort of per onderwerp.
Mochten deze voorgestelde namen door het gemeentebestuur toch niet geschikt worden
bevonden, dan stelt de Cultuurraad in tweede prioriteit de volgende straatnamen voor:
Straat 1, met beginpunt met huisnummers in de Linde en eindigend ter hoogte van het
wandelpad aan het openbaar groen: Speibroek.
Straat 2, met beginpunt met huisnummers in de eerste nieuwe straat en aansluitend op de
Meistraat voor de even nummers en eindigend ter hoogte van het openbaar groen voor de
oneven nummers: Vierschaar.
Over het slachthuis De Waele dat zich op de site bevond en dat in straatnamen zou kunnen
terug te vinden zijn, werd geruime tijd gedebatteerd. De Cultuurraad kwam tot het besluit dat
het slachthuis, enerzijds geen maatschappelijke impact op Sleidinge heeft gehad zoals andere
sectoren (de bloemkwekerij, de weverij) en anderzijds geen aantrekkelijke straatnamen kan
opleveren.
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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