
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
 
 
 
Brasschaat, 10 augustus 2018 

 
ons kenmerk: CR/advies 235 
uw kenmerk:  
contactpersoon: Jacques Decru 
telefoon: 03 663 21 93 
mail:  
onderwerp: 
  

 

cultuurraad@brasschaat.be 
Advies straatnaam Oude Baan 

 
De Cultuurraad heeft in vergadering van 6 augustus beslist het advies van de  
deelraad erfgoed te volgen zie bijlage 1) 
 
De Cultuurraad adviseert volgende namen het straatje tussen Bredabaan en Oude Baan: 
- Schuttersstraat 
- Schuttershofstraat 
- Gildestraat. 
 
 
 
 
 
Met beste groet ! 
 
 
 
Jacques Decru 
voorzitter cultuurraad 
 
Bijlage: advies deelraad erfgoed straatnaam Oude Baan 
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Advies straatnaam Oude Baan 
 

Gelet op het schrijven van het gemeentebestuur waarin gemeld wordt dat het college van 
burgemeester en schepenen niet ingestemd heeft met het advies om de verbinding Bredabaan-
Oude Baan tegenover de Leopoldslei “De zoete inval” te noemen 
 
Gelet op de in vermeld schrijven door het college van burgemeester en schepenen gedane 
suggestie “Florakker” 
 
Rekeninghoudend met de bepalingen van de decreten van 28 januari 1997 en 29 november 
2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, in het bijzonder artikel 2 
§ 2 zeggende “ In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, wetenschappelijk of 
algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren” 
 
Overwegende dat de naam van een snoepverkoper moeilijk onder deze definitie valt 
 
Overwegende dat het decreet een reactie was op de wildgroei van straatnamen genoemd naar 
notabelen of verkavelaars, hun vrouwen, hun dochters, …tijdens de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Trouwens welke huidige Brasschatenaar weet nog wie voortleeft in deze straatnamen 
zoals wij er een aantal hebben in de wijk Vriesdonk? Het decreet zorgde voor een terecht 
respect voor ons historisch en toponymisch erfgoed. 
 
Overwegende dat bedoelde Flor nooit eigenaar is geweest van landbouwgronden, laat staan 
gronden gelegen in de buurt van het straatje dat een nieuwe naam moet krijgen en men 
derhalve een niet bestaand toponiem  verzint waardoor men zondigt tegen het decreet want 
niet steunend op gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de 
toponomie en de volkskunde.  
 
Overwegende dat iets verder Doelhof ligt zijnde de plaats waar de schuttersgilde naar de wip 
schoot. De Doelhof stond prékadastraal bekend als een weide van 2 a 90 ca. In de 19de eeuw 
kwam het perceel in handen van het Armenbestuur dat het verpachtte. In 1830 staat het in de 
notarisakte van verpachting vermeld als perceel eertijds gediend hebbende tot Schuttershof. 
 
Overwegende dat een naam verwijzend naar de eeuwenoude plaatselijke schuttersgilde hier 
dus op zijn plaats zou zijn. Volgens pastoor Jennes en het boek “Van heidegrond …” is de 
Sint Antoniusschuttersgilde gesticht in 1667. Onderzoek van Ward Van Osta bracht aan het 
licht dat “ sinte Antonius gilde tot brachtscate” reeds voor 1615 bestond. In 1644 telde zij 
ongeveer 40 leden. In de 18de eeuw komen er nog 2 verenigingen bij.  
 
Adviseert de deelgroep Erfgoed van de gemeentelijke cultuurraad: 

- De naam Florakker niet te gebruiken 
- Dit deel van de Oude Baan om te dopen tot Schutters(hof)straat  of Gildestraat 

 
Gedaan in zitting van 18 juni 2018  
Guido Geysens, voorzitter deelraad erfgoed 
 


