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1. Goedkeuring verslag 18 december 2014.
Goedgekeurd, zonder opmerkingen.

2.

Toelichting participatietraject rond straatnaamgeving en het voeren van een
debat rond een evenwichtige keuze van de namen, onder meer in het kader van
genderbeleid (toelichting door de betrokken ambtenaren).

Aan de hand van een powerpoint voorstelling werden de leden van de commissie geïnformeerd
over de wettelijke procedure die voor het geven van straatnamen moet gevolgd worden.
Vervolgens lichtten de ambtenaren toe hoe de straatnamen worden gekozen; welke bronnen
worden hiervoor geraadpleegd, waarmee er rekening gehouden worden (vb. er wordt voorkeur
gegeven aan namen van figuren die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van
betekenis zijn geweest) en wat kan/niet kan.
Genderbeleid: de ambtenaren maakten duidelijk dat er reeds verschillende jaren getracht
wordt om binnen de wettelijke voorschriften vrouwennamen als nieuwe straatnaam te kiezen.
In 2005 slaagde men in deze opzet: de drie nieuwe straten in de verkaveling aan de Jubellaan
werden naar drie vrouwen genoemd die voor Mechelen een belangrijke historische/maatschappelijke rol hebben gespeeld. Het is zeker de intentie van het bestuur om ook in de toekomst in
de mate van het mogelijke en binnen de wettelijke bepalingen Mechelse vrouwennamen te
kiezen.
Participatietraject: in 2011 werd een openbaar onderzoek gehouden voor het kiezen van
nieuwe straatnamen in de wijk Papenhof. De namen werden gekozen op basis van de
resultaten van het onderzoek bij de bevolking. Ook in de wijk Oud Oefenplein werd bevraging
gedaan. Om praktische redenen gebeurde deze bevraging binnen de bewonerskerngroep en
werd de keuze gelaten tussen namen van vogels aangezien de reeds bestaande straten in deze
wijk allemaal naar vogels zijn genoemd.
In de toekomst zal qua genderbeleid en qua participatie een gelijkaardige manier van werken
gevolgd worden.
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