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ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe verkaveling tussen de Schoolstraat en Bloemendale te 
Sleidinge. 
Uw kenmerk: BEV/2009/Cd B275 van 27 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 een straatnaam in 
de nieuwe verkaveling tussen de Schoolstraat en Bloemendale te Sleidinge behandeld.  
 
Overwegende dat: 
De verkaveling die ons voorligt is gelegen op het einde van de doodlopende straat 
‘Bloemendale’.  Deze verkaveling bevat één straat als verlengde van Bloemendale. 
Wij stellen enerzijds vast dat, ondanks de lange weg die moet afgelegd worden via Sleidinge 
Dorp, Lovendonk en Bloemendale, de nieuwe kavels toch duidelijk in het centrum van 
Sleidinge gelegen zijn. Een wandelpad dat deze nieuwe straat zal verbinden met de 
Schoolstraat, maakt een rechtstreekse toegang tot het centrum mogelijk.  
We stellen anderzijds vast dat deze verkaveling grotendeels op een vroegere bloemkwekerij 
ligt waar tot voor kort serres stonden. Meest opvallend zijn echter de werkhuizen van de 
weverij Calcutta, die letterlijk en figuurlijk hun schaduw werpen op een groot deel van de 
nieuwe verkaveling. We weten hoe belangrijk de weverijen zijn geweest in de geschiedenis 
van Sleidinge. Weverijen waren hoofdzakelijk in het centrum gelegen, zoals in de 
Schoolstraat en in het Akkerken. Het enig overblijvende bedrijf is Calcutta dat sinds 1848 in 
de Schoolstraat is gevestigd en intussen een belangrijke ruimte in het centrum heeft 
ingenomen. Spinnerijen en weverijen waren eeuwenlang aanwezig in Sleidinge en omgeving, 
eerst binnen de gezinnen, al dan niet in een weefkamer, later op industrieel niveau. In de 19de 
eeuw had de weefindustrie een ingrijpende invloed op de gemeente, haar inwoners en haar 
uitzicht. Opvallend is dat, ondanks deze belangrijke bladzijde uit de geschiedenis, geen enkele 
straat ernaar verwijst.  
Voor de straat die het onderwerp uitmaakt van dit schrijven, stelt de Cultuurraad bijgevolg de 
naam ‘Weverij’ voor. 
Mocht deze straatnaam niet geschikt worden bevonden, dan stelt de Cultuurraad in tweede 
prioriteit de naam ‘Bloemisterij’ voor. Alhoewel bloemisterijen ook belangrijk zijn geweest 
in de socio-economische ontwikkeling van Sleidinge, meent de Cultuurraad dat een 
verwijzing naar de weefindustrie meer geschikt is in het centrum – waar weverijen gevestigd 
waren - dan een verwijzing naar bloemkwekerijen. De naam ‘Bloemendale’ is trouwens reeds 
een duidelijke link.  



Stemming binnen de Cultuurraad:  
Voorstel 1:  Weverij en als alternatief Bloemisterij  

Stemming: 7 ja; 5 neen 
Voorstel 2:  Bloemisterij en als alternatief Weverij 
  Stemming: 5 ja en 7 neen. 
 
  
Hopend, Mijnheer de Burgemeester, Mevrouw en Heren Schepenen, het verder verloop van 
het onderhavig advies schriftelijk te mogen vernemen, verblijven we  
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem, 
 
 
De secretaris,                   De voorzitter, 
 
 
 
Francine Hamerlinck       Freddy Van Herzeele 
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