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Onderwerp : 19 Plan expertise.- Benoeming Openbare Wegen - Willy De Bruynstraat.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de Groendreef momenteel successief word genummerd en het dus alleen mogelijk is nieuwe nummers toe te
kennen langs één straatkant ;
Overwegende dat het BBP nr 70-20b Helihaven goedgekeurd door besluit van de Regering op 10/11/2005 het bouwen voorziet langs
beide kanten van de Groendreef ;
Overwegende dat om de voorziene gebouwen te kunnen nummeren, het nodig is een gedeelte van de Groendreef te hernoemen ;
Overwegende dat een nieuw gebouw wordt opgericht langs het gedeelte dat hernoemd moet worden ;
Overwegende dat dit nieuwe gebouw over ingangen beschikt, gelegen langs het gedeelte dat hernoemd moet worden ;
Overwegende dat de Stad Brussel deze openbare ruimte « rue Willy De Bruyn – Willy De Bruynstraat » wenst te hernoemen ;
Overwegende dat deze benaming wenst hulde te brengen aan Elvire de Bruyn, geboren als vrouw op 04/08/1914 en gestorven als
man op 13/08/1989.
Elvire de Bruyn werd wereldkampioen wielrennen in 1934 (officieuze Titel want het Internationale Wielerunie organiseerde pas in
1958 het eerste officiële titel voor vrouwen) in het Josaphatpark te Schaarbeek.
Ze werd man en nam de voornaam Willy in 1937, hij was eigenaar van het café “Denderleeuw” in de wijk van het Noordstation ;
Overwegende dat, overeenkomstig de Ministeriële omzendbrief van 7/12/1972 betreffende de benaming van openbare wegen en
pleinen, dit voorstel voor advies werd voorgelegd aan de Franstalige en Nederlandstalige afdelingen van de Koninklijke Commissie
voor Toponymie en Dialectologie (KCTD) ;
Overwegende dat de Franstalige afdeling van de KCTD, vertegenwoordigd door dhr Pierre Van Nieuwenhuysen, op 11/05/2019 een
gunstig advies heeft gegeven betreffende het voorstel van de naam « rue Willy De Bruyn – Willy De Bruynstraat » ;
Overwegende dat de Nederlandstalige afdeling van de KCTD, vertegenwoordigd door dhr Willy Van Langendonck, op 03/06/2019
een gunstig advies heeft gegeven betreffende het voorstel van de naam « rue Willy De Bruyn – Willy De Bruynstraat » ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit :
Enig artikel : De toekenning van de naam « rue Willy De Bruyn - Willy De Bruynstraat » aan het gedeelte van de Groendreef dat
hernoemd moet worden.
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