3 november 2015

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

ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling in de Trilkouter te Ertvelde.
Referte: BZ/2016/CD uw mail van 23 september 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 kleine verkaveling in de Trilkouter te Ertvelde.
Overwegende dat:
De nieuwe verkaveling die in de Trilkouter te Ertvelde gelegen is, bestaat uit een doodlopende
straat die een zijstraat vormt van de voornoemde Trilkouter.
Wanneer we de omliggende straatnamen onderzoeken, dan blijkt dat de omgeving bestaat uit
namen die niet behoren tot dezelfde verzameling en die in de loop der eeuwen zonder
samenhang toegewezen zijn geweest. Zo vinden we naast de Trilkouter de Lindenlaan, de
Steenstraat, de Hermijtstraat of nog de Albrecht Dürerstraat. We zullen dus niet op zoek
moeten gaan naar een naam die een bestaande cohesie verder aanvult.
De nieuwe straat is een kleine zijstraat als toevoeging aan de Trilkouter en de nieuwe
straatnaam zou bijgevolg een verwijzing kunnen inhouden naar de naam Trilkouter waarvan
het een aangroei is. De naam Trilkouter is hoogstwaarschijnlijk van de trilpopulier afgeleid,
een boomsoort waarmede de kouter afgelijnd kan zijn geweest.
Gezien het om een heel kleine omsloten verkaveling gaat opteert het bestuur van de
cultuurraad eerst en vooral voor de naam Kouterke(n) dat aansluit bij Trilkouter en dat
eveneens de kleinschaligheid van de verkaveling onderlijnt. Als tweede mogelijkheid
weerhoudt het bestuur de naam Ratelkouter die aansluit zowel bij de kouter als bij de tril- en
ratelpopulier.

Wat betreft de toekenning van de straatnaam, stelt de Cultuurraad bijgevolg de volgende
naam voor:
De straat met beginpunt in de Trilkouer: Kouterken of Kouterke.
Indien het gemeentebestuur deze naam niet genegen is, stelt het bestuur van de cultuurraad als
alternatief de naam Ratelkouter voor.

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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