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Definitieve goedkeuring te hechten aan Dokter Nand Peetersstraat als officiële straatnaam en erkenning
Witte Weverspoort als officiële straatnaam
Samenvatting
De gemeenteraad hecht definitieve goedkeuring aan de nieuwe straatnaam ‘Dokter Nand Peetersstraat’ en erkent
‘Witte Weverspoort’ als officiële straatnaam.
Motivering
Voorgeschiedenis
- Het college van burgemeester en schepenen hechtte principiële goedkeuring aan de straatnamen in zitting van
20 februari 2013.
- De gemeenteraad hechtte voorlopige goedkeuring aan deze straatnamen in zitting van 31 maart 2014.
Feiten en context
Project Innovatiepool Stationsomgeving
Fase I bestaat uit een 140 wooneenheden en aanleg bijhorend openbaar domein. De aan te leggen straat is
gesitueerd tussen de Diksmuidestraat en de Guldensporenlei en er zal in het midden een knip komen. Voor het stuk
van de Diksmuidestraat tot aan de knip werd in zitting van de gemeenteraad van 2 juni 2014 definitief gekozen voor
‘Bouwschen Pad’, welke voortspruit uit de kadastrale benaming die voor deze streek gebruikt werd.
Voor het deel vanaf de Guldensporenlei tot aan de knip werd gekozen voor de arts die de anticonceptiepil heeft
uitgevonden, welke onlangs verkozen werd tot beste belgische uitvinding. Het innovatieve zorgcentrum dat hier in
opbouw is, is de plaats bij uitstek om hem een straatnaam toe te kennen.
Witte Weverspoort
Op de Graatakker, tussen nummer 11 en 44, is er een steegje dat in de volksmond ‘Witte Weverspoort’ wordt
genoemd. Er staan een aantal huizen die allemaal langs Graatakker zijn genummerd. De nummering van
Graatakker begint langs die kant (oneven) aan de Mermansstraat en gaat zo oplopend tot aan de ring. Nu is er een
vergunning afgeleverd voor de bouw van een appartementsblok op de hoek van de Graatakker met de ‘Witte
Weverspoort’ en in de steeg zelf zijn er ook een viertal woningen vergund.
Om deze woningen te kunnen nummeren zijn er reservenummers tekort, wat betekent dat in feite ofwel met letters
moet worden genummerd (wat in het Crab niet echt wenselijk is), ofwel heel de oneven kant van de Graatakker zou
hernummerd moeten worden. Het andere alternatief is om de ‘Witte Weverspoort’ als officiële straatnaam te
erkennen, dan moeten er maar enkele woningen hernummerd worden en is er in de nummering geen verwarring
meer mogelijk.
Advies
Op 6 februari 2014 gaf de brandweer gunstig advies voor de gekozen straatnamen, wel met als voorwaarde voor de
Dokter Nand Peetersstraat, dat het voorvoegsel onder geen enkel beding mocht worden weggelaten.
Het advies van de Cultuurraad, gegeven op 21 mei 2014, was ook gunstig.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek liep van 23 april 2014 tot en met 23 mei 2014. Er werden geen bezwaarschriften
ingediend.
Juridische grond
Decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, gewijzigd bij
decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002.
Besluit
De gemeenteraad hecht zijn definitieve goedkeuring aan volgende straatnamen:
Project:
Innovatiepool Stationsomgeving fase I (vanaf Guldensporenlei tot aan de knip)
Witte Weverspoort

Straatnaam:
Dokter Nand Peetersstraat
Witte Weverspoort

De nutsbedrijven zullen in kennis gesteld worden van deze nieuwe straatnamen.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Opvolging
Origineel
Kopie

Patrimonium
Burgerzaken, GIS-coördinator, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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