
De GEMEENTERAAD, 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 

pleinen, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 1987, het decreet van 4 februari 1997 en het decreet van 29 
november 2002; 

Overwegende dat heel wat (informatica)toepassingen gebruik maken van de straatnamen zoals 
vermeld in het Rijksregister en het CRAB; 

Overwegende dat naar aanleiding van de aankoop van nieuwe straatnaamborden het aangewezen is 
om de straatnamen op uniforme wijze vast te leggen; 

Overwegende dat in functie van de uniforme en correcte schrijfwijze van de straatnamen volgende 
straatnamen worden gewijzigd: Elf juli singel, Heirweg Noord, Heirweg Zuid, Zusterstraat, Zwingelaarstraat 
en Doornroosjesstraat; 

Overwegende dat volgens artikel 16 van de tekst van de subcommissie van de Nationale Commissie 
ter bescherming van de Straatnaamgeving, belast met het bepalen van de correcte spelwijze van 
straatnamen, memorienamen met als eerste bestanddeel een datum aaneengeschreven worden, met als 
gevolg dat Elf juli singel wordt veranderd naar Elfjulisingel; 

Overwegende dat volgens artikel 24 van de tekst van de subcommissie van de Nationale Commissie 
ter bescherming van de Straatnaamgeving, belast met het bepalen van de correcte spelwijze van 
straatnamen, een koppelteken vereist is in de straatnamen met een onverbuigbaar adjectief dat de eerste 
component bepaalt, met als gevolg dat de schrijfwijze van Heirweg Noord en Heirweg Zuid verandert naar 
Heirweg-Noord en Heirweg-Zuid; 

Overwegende dat volgens de keuze in het Ingelmunsterse patrimonium om straatnamen die 
soortnamen zijn die verwijzen naar een persoon (beroep, titel,…) en de soortnaam een meervoud heeft op  
–s, de dubbele s gebruikt wordt, met als gevolg dat de schrijfwijze van Zusterstraat en Zwingelaarstraat 
verandert naar Zustersstraat en Zwingelaarsstraat; 

Gelet op het feit dat de benaming Doornroosjestraat definitief werd vastgelegd in de 
gemeenteraadszitting van 10 juni 1982 maar de aanpassing nooit doorgevoerd werd in het Rijksregister; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen houdende correcte schrijfwijze 
van de straatnamen; 
BESLUIT:  
«Stemresultaat» 
Artikel 1 – De voorgestelde straatnaamgeving voorlopige vast te stellen. 

Artikel 2 – Deze beslissing voor advies voor te leggen aan de Gemeentelijke Culturele Raad. 

Artikel 3 – Deze beslissing aan het gemeentehuis aan te plakken en onder de straatnaamborden van de 
straatnamen die wijzigen van straatnaam, overeenkomstig de bepalingen in het decreet van 28 
januari 1977, en latere wijzigingen. 


