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STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de namen Rik De
Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat voor de nieuw aan te leggen wegenis
op een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen (site Keerdok).

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 25.11.2019 - agendapunt 27: de gemeenteraad besluit de zaak van de wegenis, met
inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan, inzake de aanvraag
ingediend door Keerdok Mechelen VVZRL voor het bouwen en exploiteren van een
parkeergebouw met handelsruimte en kantoren op de site Keerdok (N16) te Mechelen,
goed te keuren.
• 02.05.2021: advies stedelijke cultuurraad in verband met een nieuwe straat- en pleinnaam
voor dit project.
• 18.05.2021: advies stadsarchivaris in verband met een nieuwe straat- en pleinnaam voor
zelf de project.
• Collegebeslissing 14 juni 2021 – agendapunt 65: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Door Keerdok Mechelen VVZRL werd een aanvraag ingediend voor het bouwen en exploiteren
van een parkeergebouw met handelsruimte en kantoren, alsook de aanleg van wegenis en
groen bestemd om opgenomen te worden in het openbaar domein van de stad Mechelen, op
een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen (site Keerdok).
Dit project omvat eveneens de aanleg van een nieuwe straat en een nieuw plein waar een
straat- en pleinnaam dient aan toegekend te worden (zie situatieplan in bijlage).
De stedelijke cultuurraad adviseerde hieromtrent Kantwerkstersplein en Antonia Wolversstraat
met als mogelijk alternatief Rik De Saedeleerplein en Jaak Druezstraat (zie advies cultuurraad
in bijlage).
Advies de heer Willy Van de Vijver, stadsarchivaris:
“Direct gekoppeld aan dit gebied buiten de toenmalige stadsmuren zijn – wat betreft de
periode voor 1800 - niet zoveel bruikbare historische aanknopingspunten meer over.
Er zijn diverse verwijzingen te maken naar de vrouwenkloosters en begijnhoven in dit gebied,
maar aan dat gegeven zijn al een aantal straatnamen verbonden. De recente geschiedenis van

het Keerdok waarbij er destijds grote ambities bestonden om een zeehaven te vestigen in
Mechelen, kan de inspiratiebron vormen voor de benaming Zeehavenplein of Zeehavenstraat.”
Rekening houdend met het decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, alsook de hiervoor vermelde adviezen van de stadsarchivaris en de stedelijke
cultuurraad, wordt voorgesteld om aan de nieuw aan te leggen wegenis op de site Keerdok de
namen Rik De Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat toe te kennen.
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 Staatsblad 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 de namen Rik De Saedeleerplein en Antonia Wolversstraat principieel
vast voor de nieuw aan te leggen wegenis op een terrein met als adres N16 te 2800 Mechelen
(site Keerdok).
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