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Van: Christel Geerts <Christel.Geerts@sint-niklaas.be>  
Verzonden: woensdag 10 juni 2020 9:26 
Aan: Johan Verhulst <Johan.Verhulst@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: FW: Verzet 
 

Beste,  
 
Enige maanden geleden vroeg ik in de GR aandacht voor onze verzetsstrijders bij de keuze van 
de straatnamen. Ik heb tot op heden nog geen reactie ontvangen op de ingestuurde lijst. Bij 
deze maak ik deze lijst nog eens aan u over. 
 
Mvg 
Christel Geerts 
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Verzetslui uit Sint-Niklaas gestorven in Belsele 
 
Willy De Cock 19.05.1944 
Nicolaas Moerloos 10.08.1900 
Petrus Janssens 23.09.1901 
Edgard Dullaert 02.12.1914 
Alfons Verniers 24.03.1921 
August Heyninck 25.02.1925 
 
De families van Moerloos en Heyninck wonen nog ieder jaar de bloemenhulde bij te Belsele. 
Moerloos-Keppens Zwijgershoek 10/7 
Lauwers-Heyninck Verbindingsstraat 103 
 
Andere mogelijkheden, want zij zijn niet de enigen: 
Adolphe Crijns  Politiecommisaris tijdens de bezetting 
Vincent Foubert 
Leden NKB 
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Keuze straatnamen

Geacht raads[id,

Uw Lijst met voorstellen om bij de keuze voor straatnamen rekening te houden met
verzetsstrijders werd goed ontvangen.

Het toekennen van nieuwe straatnamen of het wijzigen van straatnamen vertoopt votgens de
bepalingen van het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen
van 28 januari 1977.

ln het decreet is'opgenomen dat bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en
pl.einen of het wijzigen van deze naam bij voorkeur geput wordt uit gegevens van de
plaatsel.ijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.

Pas daarna komen namen van personen in aanmerking. Hiervoor komen enkel de namen in
aanmerking van uit historisch, wetenschappetijk of algemêen-maatschappetijk oogpunt
beLangrijke figuren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of
voor de onmiddel.l.ijke omgeving van betekenis zijn geweest.

Zoals in de gemeenteraad aangegeven, zat schepen Hanssens initiatief nemen om samen met
de experten van de straatnamencommissie een voorstel op te maken over hoe om te gaan met
de verschillende vragen vanuit de gemeenteraad. Het voorstel. zaL toegeLicht worden in een
commissie in het najaar.
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Het is uiteindel.ijk de straatnamencommissie die een advies zat'formuleren aan de

gemeenteraad.

Hoogachtend

. Namens het college van burgemeester en schepenen:
ln opd

Jo an Verhulst
alQemeen.directeur

Lieven Dehandschutter
bulgemeester

t


