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advies 219 cultuurraad betreffende aanvraag advies benaming Van Peeldreef 

 
 
 
Geachte Burgemeester, dames en heren Schepenen, 
 
 
Het bestuur van de Cultuurraad, in vergadering op 2 februari 2017, heeft onderstaand advies in verband 
met het officialiseren van de benaming Van Peeldreef unaniem goedgekeurd. 
 
Gelet op de vraag d.d. 24.10.16 van de gemeentediensten om gunstig advies te verlenen aan het 
officialiseren van de  benaming Van Peeldreef voor de fiets-wandelverbinding tussen de Van 
Hemelrijcklei en de Prins Kavellei daar deze verbinding ligt op openbaar domein maar noch het kadaster, 
noch de dienst bevolking de naam op de officiële straatnamenlijst kan vinden. Meteen geeft dit schrijven 
aan dat men bij deze gelegenheid de weg wil verlengen tot de Prins Kavellei waardoor enkele mensen 
administratief zouden verhuizen.  
 
Rekeninghoudend met de bepalingen van de decreten van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot 
bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen 
 
Rekeninghoudend  met de vroeger gemaakte overeenkomst inzake toekenning van straatnamen tussen 
het gemeentebestuur van Brasschaat en de gemeentelijke cultuurraad. 
 
Wetende dat het OCMW-bestuur destijds de heer Alfons Van Peel wilde eren en memoreren omwille van 
zijn lange staat van dienst  als lid en voorzitter van COO en OCMW door een weg op haar domein naar 
hem te noemen en deze aan te duiden met een houten bord bevestigd aan een boom. Deze plaat werd 
later in alle stilte vervangen door een officieel straatnaambord van de gemeente Brasschaat. De leden 
van de Deelgroep Erfgoed erkennen ten volle de verdienste van Alfons Van Peel voor de Brasschaatse 
samenleving. 
 
Beducht zijnde dat door het officieel maken van deze benaming een voorgaande geschapen wordt inzake 
straatnaamgeving binnen onze gemeente en voortaan gemakkelijk afgeweken zou kunnen worden van 
de overeenkomst geen namen van personen aan straten te geven 
 
Gelet op het gemotiveerde voorstel op onze vraag geformuleerd door Ward Van Osta. 
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Aldus wetende dat de oude plaatselijk toponymie weinig geschikt materiaal levert als alternatief voor de 
huidige niet officiële benaming. Maar dat deze weg de verbinding vormt tussen twee gewezen klinieken. 
Hij vertrekt aan de voormalige St.-Jozefkliniek, meer bepaald daar waar destijds de kraamafdeling stond. 
Deze kliniek werd decennia lang het Gasthuis  genoemd en later het Oud Gasthuis nadat de 
kliniekfunctie was overgenomen door de toen nieuwe Vesaliuskliniek. 
 
Wetende dat de straat van de Bredabaan langs “ het gasthuis” tussen 1892 en 1921 Gasthuisstraat 
heette waarna ze herbenoemd werd tot Augustijnslei waardoor de zeer gepaste naam Gasthuisstraat 
verdween 
 
Adviseert de deelgroep Erfgoed van de gemeentelijke cultuurraad: 
 
De naam Van Peeldreef niet officieel te maken maar deze verbindingsweg Prins Kavellei – Van 
Hemelrijcklei de naam Gasthuisdreef te geven waardoor het oude benoemingsmotief herleeft. 
 
Gedaan in zitting van 31 januari 2017  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jacques Decru,  
voorzitter deelraad erfgoed 
 
 
c.c.:  - fractievoorzitters partijen in de gemeenteraad 
 - voorzitter commissie cultuur 
 - voorzitter sportraad 
 - voorzitter seniorenraad 
 - voorzitter jeugdraad 
  
 


