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STRAATNAAMGEVING. Principiële vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw
van Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor een verkaveling
gelegen nabij de Galgestraat te Mechelen.

De beslissing wordt genomen met 33 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Frank Creyelman, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Tine Van den Brande,
Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet,
Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk
Tuypens, Kenzo Van den Bosch, Thijs Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 5
onthoudingen (Marc Hendrickx, Jan Verbergt, Kerstin Hopf , Anne Delvoye, Yves Selleslagh)

Motivering
Voorgeschiedenis
•
25.02.2019 – agendapunt 53: de gemeenteraad besluit de zaak van de wegenis, met
inbegrip van de vaststelling van het rooilijn- en innemingsplan, inzake de aanvraag voor
het verkavelen in 7 loten van een terrein gelegen aan de Galgestraat te Mechelen (2° B
nrs. 636/W/5 en 641/W) goed te keuren.
•
15.04.2019: verkaveling wordt vergund.
•
10.02.2020: college levert vergunning af voor het bouwen van 6 woningen.
•
14.04.2020: advies stadsarchivaris in verband met een nieuwe straatnaam voor deze
verkaveling.
•
15.03.2021: advies stedelijke cultuurraad in verband met een nieuwe straatnaam voor
deze verkaveling.
•
20.04.2021: bijkomend advies stadsarchivaris.
•
Collegebeslissing 3 mei 2021 – agendapunt 39: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
Door mevrouw Ingrid van den Borg en de heer Jan Bryssinck werd een aanvraag ingediend
voor het verkavelen van een terrein in 7 loten, waarbij lot 7 de nieuw aan te leggen wegenis
betreft.
Aangezien ter hoogte van deze verkaveling geen vrije huisnummers beschikbaar zijn is het
volgens de stedelijke bouwdienst aangewezen een nieuwe straatnaam toe te kennen aan de
nieuw aan te leggen wegenis. Derhalve kan ook het achterin gelegen woonwagenterrein
hernummerd worden.
De stedelijke cultuurraad adviseerde hieromtrent volgende straatnamen:
• Vrouwe Justitiastraat
• Hoebergenstraat
• Taf elpootstraat

In vergadering van 12.04.2021 besloot het college echter een naam te selecteren uit de lijst
met vrouwennamen en indien mogelijk met een link naar de buurt.
Advies hieromtrent van de heer Willy Van de Vijver, stadsarchivaris:
“Qua verband tussen de Galgestraat en één van de namen uit de huidige lijst met
vrouwennamen is er een link met de naam Fatima, hier verwijzend naar Onze Lieve Vrouw
van Fatima:
Sinds 1885 stond in de gevel van het (ondertussen verdwenen) hoekhuis met de Oude
Antwerpsebaan en de Galgestraat, een beeldje van Maria.
Wellicht omdat het beeld verdwenen of stuk was, werd op Pinksterdag 1944 werd tijdens een
plechtigheid een nieuw beeld geplaatst dat Onze Lieve Vrouw van Fatima voorstelde.
Het werd gemaakt door de jonge beeldhouwer Rik Van Asbroeck. Tijdens de
wijdingsplechtigheid was er een voortdurende dreiging van luchtbombardementen en de
aanwezigheid van het beeld werd gezien als een bescherming van de buurt voor het
oorlogsgeweld. Het huis is ondertussen afgebroken en waar het beeldje zich nu bevindt, is niet
gekend. In 1974 waren ze nog aanwezig, zie https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1964494 en
https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1964504 .”
Rekening houdend met het decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en
pleinen, alsook het hiervoor vermeld advies van de stadsarchivaris, stelt het college voor om
aan de nieuw aan te leggen wegenis voor een verkaveling gelegen nabij de Galgestraat de
straatnaam Onze-Lieve-Vrouw van Fatimastraat 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 al gemeenmaatschappelijk 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 besluit principieel tot vaststelling van de naam Onze-Lieve-Vrouw van
Fatimastraat voor de nieuw aan te leggen wegenis voor een verkaveling gelegen nabij de
Galgestraat te Mechelen.
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