9 juli 2010

ADVIES: Straatnaam voor de nieuwe zijstraat van de Schoonstraat.
Uw kenmerk: BEV/2010/Cd B077 van 4 mei 2010
Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw en Heren Schepenen,
Het Bestuur van de Gemeentelijke Cultuurraad Evergem heeft in haar bijeenkomst van 28
juni 2010 uw schriftelijk verzoek om advies behandeld inzake het toekennen van een
straatnaam voor de nieuwe zijstraat van de Schoonstraat.
Overwegende dat:
De nieuwe zijstraat die ons voorligt is gelegen in de Schoonstraat vlakbij het kruispunt met
Kromvelde en Molenhoek. Dit kruispunt is in onze gemeente gekend als ‘het Kruisken’.
Deze plaatsnaam is te danken aan een herberg die er gevestigd was en nog steeds is. Dat de
naam van een herberg of een inwoner aan een plaats werd gegeven, kwam veelvuldig voor.
Volgens Achiel De Vos is er in 1817 voor de eerste keer sprake van de herberg ‘het
Kruysken’. Tot vandaag werd de naam behouden en is de plaatsnaam in de ruime omgeving
gekend. Op de kaart van Van der Maelen (half 19de eeuw) is duidelijk de naam van het
gehucht ‘Kruysken’ te zien tussen Belzele en Heyken. Of de naam afkomstig is van de
kruising van wegen of van een kruisbeeld dat er stond, is niet te achterhalen.
Zoals onlangs met de naam ‘Heyken’, wil de Cultuurraad ook hier de zo vaak in de
volksmond gebruikte plaatsnaam in het stratenpatroon vastleggen. Deze verkaveling biedt een
unieke kans om dit te doen: de straat omsluit als het ware, toch ten dele, de herberg en het
gelijknamige kruispunt.
Daarom stelt de Cultuurraad de naam ‘Kruysken’ voor. De Cultuurraad gaat voor de oude
schrijfwijze om niet rechtstreeks te verwijzen naar het christelijke symbool, maar wel naar de
oude plaatsnaam.
Mocht het gemeentebestuur dit argument niet belangrijk vinden, dan kan het de hedendaagse
schrijfwijze ‘Kruisken’ gebruiken.
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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