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Ontwerp-Besluit - Raad van 27/06/2022

22 Plan Topo.- Benoeming Openbare Wegen.- Hélène Dutrieustraat.- Definitieve naamgeving.

De Gemeenteraad,

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning V957/2017 afgeleverd aan de stad Brusser werd er een voetweg aangelegd
tussen de Helihavenlaan en de Groendreef, om de verplaatsing van zachte mobiliteit te verbeteren en te voldoen aan de eisen van de
DBDMH;

Overwegende de wens van de stad Brussel om deze nieuwe verbinding een naam te geven en de wens om vrouwennamen te
gebruiken bij de naamgeving van nieuwe openbare ruimten;

Overwegende dat het voorstel "Hélène Dutrieustraat" principieel goedgekeurd werd door het College op 28/04/2022;

Overwegende het feit dat dit voorstel een eerbetoon is aan mevr. DUTRIEU Hélène: « Zij was de eerste Belgische vrouwelijke
vliegenierster. Zij werd geboren te Doornik op 10 juli 1877 en overleed op 26 juni 1961. Ze was een Belgische fietster, motorrijdster,
autocoureur en vliegenierster. Zij was de eerste Belgische vrouw die een pilotenbrevet behaalde (de tweede vrouw ter wereld). Zij
nam ook deel aan beide wereldoorlogen, als luchtwachter in het Franse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog en tijdens de Tweede
Wereldoorlog leidde zij een veldhospitaal. Tijdens haar leven heeft ze veel bereikt, met enkele opmerkelijke prestaties: eerste
Belgische vrouw met een pilotenbrevet, eerste vrouw ter wereld die een overlandvlucht maakte, eerste vrouw ter wereld die een
retourvlucht maakte tussen twee steden, eerste vrouw ter wereld die een retourvlucht maakte tussen twee steden met een passagier,
eerste vrouw ter wereld die langer dan een uur in de lucht bleef en eerste vrouwelijke piloot die werd gedecoreerd als ‘Chevalier de la
Légion d'honneur français’.”

Gezien de ministeriële omzendbrief van 07/12/1972 betreffende de naamgeving van wegen en openbare plaatsen;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen een principe akkoord heeft goedgekeurd op 28/04/2022 voor de
toekenning van de straatnaam ;

De Franstalige afdeling van de CRTD, vertegenwoordigd door dhr. VAN NIEUWENHUYSEN Pierre, heeft op 06/05/2022 een
gunstig advies uitgebracht via mail over de voorgestelde naam ; de officiële bevestigingsbrief volgt later ;

De Nederlandstalige afdeling van de CRTD, vertegenwoordigd door dhr. KEMPENEERS Paul, heeft op 08/05/2022 een gunstig
advies uitgebracht via mail over de voorgesteld naam; de officiële bevestigingsbrief volgt later ;

Overwegende dat aldus de naam « Hélène Dutrieustraat” wordt voorgesteld ;

Op voorstel van het College van Burgemeesters en Schepenen,

BESLUIT:

Enig artikel: De naam "Hélène Dutrieustraat" wordt toegekend aan de nieuwe openbare ruimte die is aangelegd tussen de
Helihavenlaan en de Groendreef.
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