stad brugge Huis van de Bruggeling

BEKENDMAKING
In verband met het geven en wijzigen van straatnamen nam de Gemeenteraad in zitting
van 17.12.2019 volgende voorlopige beslissingen :
Brugge
Nieuwe verkaveling op de gronden en in de bestaande gebouwen van het vroegere militair
ziekenhuis aan de Peterseliestraat met een naam voor een plein en een naam voor een
pad. Aan het pad zullen geen huisnummers verbonden zijn, maar voor de
veiligheidsdiensten is een naam gewenst.
•

Willy Lustenhouwerplein, naar Willy Lustenhouwer (TV-presentator, zanger,
conferencier, 1920-1994), die recent veel bijval genoot met een petitieactie op
Facebook om een straatnaam toe te kennen aan deze persoon.

•

Hospitaalpad, verwijzing naar de vroegere functie van het gebouw (hospitaal =
militair ziekenhuis).

Plein voor de H. Magdalenakerk, in navolging van bijvoorbeeld het Kantwerkstersplein nabij
de Jeruzalemkapel. Er is geen invloed op de bestaande huisnummering: huizen aan de
Stalijzerstraat behouden hun adres.
•

Magdalenakerkplein

Sint-Pieters
Verkaveling op de hoek van de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk
(verkavelingsvergunning van 01/03/2019).
•

Rik Slabbinckstraat, naar Rik Slabbinck (1914-1991), verdienstelijk schilder en
graficus. Hij bouwde een inmiddels afgebroken woonhuis met atelier op de hoek
van de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Steenweg.

Assebroek
Parkje tussen de Daverlostraat en de Leliestraat/Weidestraat (in de volksmond Albertpark
genoemd, naar het borstbeeld van koning Albert I in het park).
•

Reinold Haesebrouckpark, naar de blinde oudstrijder en oorlogsinvalide, die na
het einde van WOI de onbekende soldaat mocht aanwijzen die onder de
congreskolom in Brussel zou worden begraven als symbool voor alle onbekend
gebleven militaire slachtoffers. Hij woonde in de Wantestraat, niet ver van het
parkje.
Opmerking: Albertpark kan niet worden gebruikt wegens de verwarring met het
bestaande Koning Albert I-Park nabij de Unescorotonde.
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Zeebrugge
Het gedeelte van de Blokschepenstraat dat uitkomt in de Westhinderstraat zou nooit
officieel zijn toegekend als uitbreiding. Er zijn geen aanpalende woningen. Het behoud van
de straatnaam zou nu worden geofficialiseerd en aan het college worden voorgelegd.
•

verlenging Blokschepenstraat

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, 4 februari 2020.
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