stad brugge Huis van de Bruggeling

BEKENDMAKING
In verband met het geven en wijzigen van straatnamen nam de Gemeenteraad in zitting
van 26.02.2019 volgende voorlopige beslissingen :

Sint-Jozef/Koolkerke
Verkaveling uitgevend op de Zagersweg en de A. Grosséstraat: twee nieuwe straatnamen
en twee uitlopers van een bestaande weg:
A) De benaming Vijf Ringenstraat wordt gekozen naar de herberg De Vijf Ringen, voor de
grote straat in een lus met uitlopers
B) De benaming Kommekenstraat wordt gekozen naar de herberg Het Kommeken, voor
de korte, gekromde straat
C) Uitbreiding van de bestaande Zagersweg voor beide uitlopers die op de Zagersweg
aansluiten.
Sint-Michiels
A) De benaming Jeanne De Beirstraat wordt gekozen voor nieuwe straat in de
verkaveling ter hoogte van de Groene-Poortdreef 40.
Dit naar de Brugse vrouw (geboren Anne Jeanne Lowyck, Brugge 1874-1971 en
echtgenote van Arthur De Beir), die zowel in de eerste als in de tweede Wereldoorlog
voor de inlichtingendienst van de geallieerden werkte, maar vooral voor haar rol in de
eerste Wereldoorlog waar ze als spionne bijna werd terechtgesteld. In functie van het
Britse bezoekerspubliek schreef zij eind jaren ’20 onder de naam Jeanne De Beir
daarover het boek ‘In the Eagle’s claws’.
Sint-Pieters
Aanpalende verkavelingen Duivenkeet en Blauwe Torenpoort langs de Blankenbergse
Steenweg: vijf straatnamen, waarvan één de verlenging is van de Blauwhuisstraat:
A) De benaming Reudengoedstraat wordt gekozen voor de verbindingsweg van de
Duivenkeet en Blauwe Torenpoort tot aan de Blankenbergse Steenweg, die leidde naar
de hofstee Rueden goedt, een leengoed van de familie de Ruede (1365)
B) De benaming Rietzangerstraat, Boompieperstraat en Tuinfluiterstraat voor de
drie andere straatnamen, naar zangvogels die vaak in dit poldergebied broeden of
verblijven.
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Brugse binnenstad
Park tussen de Julius en Maurits Sabbestraat en de Langerei: het bestaande park Hof
Dejonghe (Langerei) werd vorig jaar uitgebreid met een deel van de tuin van het Huis
Campers (J. en M. Sabbestraat). In de verkoopovereenkomst van het Huis Campers
verbond de stad zich ertoe de naam Hof Campers te behouden voor het parkgedeelte dat
aan Hof Dejonghe paalt.
A) Naambord Hof Dejonghe aan de toegang vanaf Langerei (Tudorboogpoort)
B) Naambord Hof Campers aan de toegang vanaf de J.& M. Sabbestraat (zijkant
directeurswoning).

Belangstellenden kunnen adviezen, opmerkingen of bezwaren formuleren tegen de
toekenning of wijziging van straatnamen (decreet van 28.01.1977). Reageren kan
schriftelijk binnen de 30 dagen na deze bekendmaking bij het Stadsbestuur van Brugge,
Burg 12 te 8000 Brugge.
Meer informatie bij de dienst Burgerzaken, Huis van de Bruggeling, Frank Van
Ackerpromenade 2 te 8000 Brugge.

Brugge, 27 februari 2019.

De Algemeen Directeur
Colin BEHEYDT

De Burgemeester
Dirk DE FAUW
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