17 oktober 2014

ADVIES: Straatnamen voor de verkaveling Droogte.
Uw kenmerk: BZ/2014/CD B093 van 23 juli 2014

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouwen en Heren Schepenen,

Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in zijn bijeenkomst van 13
oktober 2014 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van zes
straatnamen voor de verkaveling Droogte in Evergem.
Overwegende dat:
De nieuwe en grote verkaveling die ons voorligt is begrensd door de Droogte in het westen,
de Maagdekensstraat in het oosten en de Eendeplasstraat in het zuiden. Opvallend is dat grote
delen van dit terrein nog niet verkaveld zijn en pas in een later stadium ontwikkeld zullen
worden. De Cultuurraad moet met dit aspect rekening houden.
Aan de Cultuurraad wordt gevraagd straatnamen voor te stellen voor:
- straat 1: start in de Maagdekensstraat en sluit aan op een later nog te ontwikkelen fase.
- straat 2: start in de nieuwe straat 1 en sluit aan op de Droogte.
- straat 3: heeft start- en eindpunt in de nieuwe straat 2.
- straat 4, 5 en 6 zijn korte zijstraten van de nieuwe straat 2.
Wat betreft de toekenning van nieuwe straatnamen tracht de Cultuurraad telkens oude
plaatsnamen te redden van de vergetelheid. Voor deze omvangrijke verkaveling zijn zes
waardevolle toponiemen in deze landelijke omgeving echter niet te vinden. Daarom houdt de
raad rekening met de bezorgheid om de namen voor de ontworpen straten in de mate van het
mogelijke te putten uit een en dezelfde verzameling. Er bestaan in onze gemeente reeds
dergelijke verzamelingen zoals bijvoorbeeld bloemen in Evergem, bomen in KerkbruggeLangerbrugge of vogels in Rieme.
Voor deze nieuwe straten stelt het bestuur van de Cultuurraad voor om de namen te putten uit
de verzameling kruiden. Niet alleen passen kruiden volledig in een gebied aan de rurale kant
van onze gemeente, maar biedt deze verzameling bovendien heel wat interessante en
bruikbare straatnamen.
Voor de keuze en de verdeling van kruidennamen over de geplande straten waren
verschillende benaderingen mogelijk. Het bestuur weerhield kruidennamen beginnend met de
letter k en met de letter m omdat deze reeksen meerdere aantrekkelijke namen mogelijk
maken. Zo vindt men voor de k, koriander, kamille, kalmoes, kaneel, komijn, enz. De letter m
biedt als mogelijke namen, marjolein, melisse, munt, maanzaad, mierik, enz.

Concreet stelt het bestuur van de Cultuurraad voor om volgende namen toe te kennen aan:
Straat 1, startend in de Maagdekensstraat en aansluitend op een nog later te ontwikkelen fase:
Marjoleinweg. De raad houdt een aantal straatnamen beginnend met de letter m achter de
hand dat gebruikt zal kunnen worden voor de toekomstige zijstraten van de Marjoleinweg. De
naam Marjolein sluit bovendien mooi aan bij de naam Maagdekens.
Straat 2, startend in de Marjoleinweg en aansluitend op de Droogte: Korianderweg.
Straat 3, met start- en eindpunt in de Korianderweg: Kamilleweg.
Straat 4, als korte zijstraat van de Korianderweg: Kalmoesweg.
Straat 5, als korte zijstraat van de Korianderweg: Kaneelweg.
Straat 6, als korte zijstraat van de Korianderweg: Komijnweg. Ook voor latere nieuwe
zijstraten van de Korianderweg, houdt de Cultuurraad een paar straatnamen beginnend met de
letter k achter de hand.
Het bestuur van de Cultuurraad beraadslaagde eveneens over het gebruik van –straat of –weg.
In het voorstel hierboven geformuleerd, is duidelijk dat voor het gebruik van –weg werd
gekozen. Een variante op de hierboven voorgestelde straatnamen is het gebruik van –straat.
Zo worden de hierboven voorgestelde namen respectievelijk de Marjoleinstraat, de
Korianderstraat, de Kamillestraat, de Kalmoesstraat, de Kaneelstraat en de Komijnstraat.
Indien het gemeentebestuur een meer gevarieerde oplossing nastreeft, stelt het bestuur van de
Cultuurraad voor om de namen van de twee belangrijkste straten op –straat te laten eindigen
(Marjoleinstraat en Korianderstraat) en die van de vier kleinere zijstraten op –weg
(Kamilleweg, Kalmoesweg, Kaneelweg en Komijnweg).

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