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STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van straatnamen voor de nieuw
aan te leggen wegenis binnen het nieuwbouwproject gelegen tussen de
Leopoldstraat – Willem Rosierstraat – Vaartdijk te Mechelen (voormalige
ziekenhuissite):
- Julienne Van Avondtstraat - voor de nieuw aan te leggen straat.
- Loe Lindemansplein - voor het nieuw aan te leggen plein.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• Gemeenteraad 27.01.2020 – agendapunt 22: neemt naar aanleiding van de aanvraag:
o ingediend door Vure NV (vertegenwoordigd door de heer Werner Vanhout);
o voor het slopen van bestaande ziekenhuisgebouwen en het bouwen van een
nieuwbouwproject met een hotel, kantoorruimte, (retail) dienstverlening en wonen
(96 woongelegenheden) met een ondergrondse parkeergarage en
terreinaanlegwerken, met aanleg van nieuw openbaar domein;
o alsook voor de exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit (IIOA) voor het
lozen van huishoudelijk af valwater, het plaatsen van transformatoren en diverse
warmtepompen;
o op een terrein met als adres Vaartdijk 56, 57, 58, 59 en 60, Willem Rosierstraat 15,
17, 19, 21, 23 en Leopoldstraat 2-10;
o en met als kadastrale ligging af deling 4, sectie F, perceelnummers 33A2, 33W, 33X,
33Y, 33Z, 11 B3, 11 C3, 11 F3, 11 L2, 12 L2, 12 N3, 12 T3, 13 R4, 17 B2, 17 V, 17
W, 32 E5 en 32 F5;
- kennis van het f eit dat, naar aanleiding van het openbaar onderzoek, vier
bezwaarschriften werden ingediend.
- kennis van het voorafgaand voorwaardelijk gunstig advies (onder voorwaarden en mits
te voldoen aan opgelegde lasten) van het college van burgemeester en schepenen van
13 januari 2020. De gemeenteraad sluit zich aan bij de voorgestelde voorwaarden en
lasten die betrekking hebben op de uitvoering van de wegenis.
- besluit de zaak van de wegenis, met inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en
innemingsplan in deze aanvraag voor een omgevingsvergunning goed te keuren in
toepassing van artikel 31 van het omgevingsdecreet en artikel 47 van het besluit tot
uitvoering van het decreet van de omgevingsvergunning.
• 03.02.2020: college levert omgevingsvergunning af aan de nv Vure uit Hasselt voor de
realisatie van hogervermeld project.

•
•

01.12.2020: advies stadsarchivaris in verband met een nieuwe straat- en pleinnaam voor
het hiervoor vermeld project.
Collegebeslissing 11 januari 2021 - agendapunt 42: verwijzing naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
De door de nv Vure ingediende vergunning omvat het slopen van bestaande
ziekenhuisgebouwen en het bouwen van een nieuwbouwproject met een hotel, kantoorruimte,
(retail) dienstverlening en wonen (96 woongelegenheden) met een ondergrondse
parkeergarage en terreinaanlegwerken, met aanleg van nieuw openbaar domein.
Gelet op het groot aantal woongelegenheden binnen dit project is het aangewezen een nieuwe
straat- en pleinnaam toe te kennen aan de nieuw aan te leggen wegenis.
Volgens stadsarchivaris Willy Van de Vijver is, naast de lijst met Mechelse vrouwennamen, het
enige historisch aanknooppunt in die buurt de benaming “Langen Hof ” die terug te vinden is op
enkele 19de eeuwse kaarten (kadasterkaart van 1824 en Poppkaart circa 1868).
Rekening houdend met het decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, alsook met het f eit dat de naam Lange Hof straat reeds bestaat (tussen
Geerdegemvaart en Sint-Jan-Berchmansstraat), stelt het schepencollege volgende
straatnamen voor:
• Julienne Van Avondtstraat voor de nieuw aan te leggen straat
Begin 20ste eeuw - studeerde in 1935 af aan de provinciale school voor vroedvrouwen in
Mechelen. Ze was een bekende vroedvrouw en zette meer dan 4000 kinderen op de
wereld.
• Loe Lindemansplein voor het nieuw aan te leggen plein
Maria Ludovica Johanna Antonia Constantia, alias ‘Loe’ Lindemans was een vrouwelijke
gynaecologe in Mechelen die honderden kinderen ter wereld bracht. Ze was een gulle en
sociaal bewogen vrouw. Ze toonde een groot engagement en was solidair met mensen die
het f inancieel moeilijk hadden en een behandeling niet konden betalen. Ze zag dat daarbij
vaak door de vingers.
Juridische grond
Het toekennen en/of wijzigen van straatnamen wordt geregeld door het decreet van 28 januari
1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen (Belgisch Staa tsblad van
7 april 1977), laatst gewijzigd bij decreet van 29 november 2002 (Belgisch Staatsblad van 17
december 2002).
De belangrijkste bepalingen van dit decreet zijn:
“Artikel 1.
Alleen de gemeenteraad is bevoegd om de naam van openbare wegen en pleinen vast te
stellen of te wijzigen.
Artikel 2.
§ 1. Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze
naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en
cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.
§ 2. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.
In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of algemeenmaatschappelijk oogpunt belangrijke figuren.
Hierbij wordt voorkeur gegeven aan figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke
omgeving van betekenis zijn geweest.”

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad stelt volgende straatnamen principieel vast voor de nieuw aan te leggen
wegenis binnen het nieuwbouwproject gelegen tussen de Leopoldstraat – Willem Rosierstraat –
Vaartdijk te Mechelen (voormalige ziekenhuissite):
• Julienne Van Avondtstraat: voor de nieuw aan te leggen straat.
• Loe Lindemansplein: voor het nieuw aan te leggen plein.
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