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Algemeen bestuur

-

definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.

aanwezig Odette VAN HAMME, voolz¡tter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, RsdH)æMEF, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sof¡e VERMEULEN
en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op het decreet van28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 1987 en 29 november 2002;

Gelet op zijn beslissing van 26 juni 2017 houdende principebeslissing met betrekking tot het
toekennen van de nieuwe straatnaam "Kunstberg" aan de ontsluitingsweg vanuit Kunstdal richting
rotonde AZ Alma;

Gelet op het openbaar onderzoek dat -door middel van aanplakking- werd gevoerd, in uitvoering
van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, gewijzigd bijde decreten van 1 juli 1987 en 29 november 2002:
Overwegende dat tijdens dit openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

BESLUIT:
Eniq artikel
De straatnaam "Kunstberg" voor de ontsluitingsweg vanuit Kunstdal richting rotonde AZ Alma wordt
definitief toegekend.

Namens de gemeenteraad,
Odette VAN HAMME
voorzitter gemeenteraad

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)
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26 iuni2017

Wonen en leven
aanwez¡g

- toekennen nieuwe straatnaam - principebeslissing.

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Ðirk VAN ÐE VEtÞE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Pa{rl
VERSTR^ETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAÊRT, Peter DE GRAEVE, Sofle
VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van23januari 1977 hot bescherming van de namen van openbare wegen
en pleinen, gew¡jz¡gd bijde decreten van I juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002;
Overwegende dat naar aanleiding van de realisatie van de rotonde ter hoogte van M Alma een
nieuwe straatnaam moet worden toegekend aan de ontsluitingsweg komende uit Kunstdal;
Gelet op de voorstellen van de stadsarchivar¡s en de directeur Kunstacademie;
Gelet op het advies van de adviesraad voor cultuur dd. 3 mei2017;

Overwegende dat deze voorstellen niet werden weerhouden en het advies van de adviesraad
voor cultuur hierin niet werd gevolgd;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT met24ja-stemmen en 1 neen-stem
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich in principe akkoord om aan de ontsluitingsweg vanuit Kunstdal
richting rotonde AZ Alma de straatnaam "Kunstberg" toe te kennen.
Artikel 2
De procedure inzake advies en openbaar onderzoek, zoals voorzien in het decreet van 2B januari
1977 lol bescherming van de namen van openbare wegen en ple¡n en zijn wijzigingen, wordt
ingezet.
Namens de gemeenteraad,
Odette VAN HAMME
voorzitter-gem eenteraad

Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Voor eensluidend uittreksel
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
gemeentewet)

(art.126
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TOEKENNEN VAN EEN NIEUWE STRAATNAAM
ONTSLUITINGSWEG KUNS TDAL.ROTONDE AZ ALMA

Het stadsbestuur van Eeklo, in uitvoering van het decreet van 28 januari 1977 tot
bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij het decreet
van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002, deelt mee dat volgende nieuwe
straatnaam zal worden gegeven aan de ontsluitingsweg Kunstdal-rotonde AZ Alma:

Kunstberg.
Eventuele opmerkingen en bearuaren kunnen schriftelijkworden ingediend, gericht aan
het college van burgemeester en schepenen, lndustrielaan 2 te 9900 Eeklo, binnen
een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf woensdag 28 juni 2017.

Eeklo, 28 juni 2017
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