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Aan het college van Burgemeester en Schepenen 

 
 
 
Brasschaat, 5 december 2017 
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cultuurraad@brasschaat.be 
advies 226 cultuurraad betreffende herinnering Flor van den Eede 
 

 
 
 
Geachte Burgemeester, dames en heren Schepenen, 
 
Het bestuur van de cultuurraad, in vergadering op 28 november: 
is het eens met het advies van de deelraad Erfgoed in verband met de herinnering aan Flor van den 
Eede en adviseert de gemeenteraad : 

 
Gelet op de blijvende intentie van het gemeentebestuur om Flor van den Eede, ook na zijn dood, in 
herinnering te houden 

 
Gelet op de voorgeschiedenis van straatnaamgeving in deze 

 
Gelet op de destijds geformuleerde voorstellen van de kindergemeenteraad 

 
Wetende dat een straat naar Flor noemen ongetwijfeld op protest zal stuiten en leiden tot procedures 
gaande tot de raad van state 

 
Overwegende dat het voor de nabestaanden niet aangenaam is dat de naam van hun vader 
polemiek uitlokt ook al melden alle partijen dat het niet om de man gaat maar om het toepassen van 
de wetgeving inzake het toekennen van namen aan straten en pleinen 

 
Overwegende dat het weinig zinvol is middels een plaquette aan de muur te verwijzen naar een 
snoepwinkel als deze winkel een juwelier geworden is met een totaal ander uitzicht en er weinig 
ruimte overblijft voor een dergelijk gedenkbord in de veronderstelling dat de  nieuwe eigenaars er 
mee akkoord zouden gaan 

 
Overwegende dat op het nieuw aan te leggen plein tussen de twee gemeentehuizen geen ruimte is 
om één naar Flor of zijn snoepwinkel verwijzend beeld of kunstwerk te plaatsen 

 
Overwegende dat het geen zin heeft een speelplein naar Flor of zijn snoepwinkel te noemen in een 
andere wijk van Brasschaat daar het hier om een duidelijk aan het centrum gebonden figuur gaat 
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Rekening houdend met het feit dat het niet aangewezen is de in verbinding Oude Baan – 
Hemelakkers gelegen dansschool en woningen van adres te doen veranderen 
 
Adviseert het bestuur van de Cultuurraad, gevolg gevend aan het advies van de deelraad Erfgoed,              

 het gemeentebestuur: 
 

De verbinding Oude Baan – Bredabaan  tegenover de Leopoldslei “ De zoete inval” te noemen 
verwijzend naar de destijds om de hoek gelegen snoepwinkel van Flor van den Eede zoals er ook 
straten genoemd zijn naar verdwenen hoeven of kastelen en aansluitend bij het ludieke voorstel van 
de kindergemeenteraad. 

 
  

  
 Met vriendelijke groeten, 
 
Jacques Decru,  
voorzitter Cultuurraad 
 
 
c.c.:  - fractievoorzitters partijen in de gemeenteraad 
 - voorzitter commissie cultuur 
 - voorzitter sportraad 
 - voorzitter seniorenraad 
 - voorzitter jeugdraad 
  
 


