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21 Plan Topo.- Benoeming Openbare Wegen.- Benoemen heraangelegd plein tussen de Reper-Vrevenstraat, de
Steven Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat: Marsupilamiplein.

De Gemeenteraad,

In het kader van de bouwvergunning ref. R945/2020 heeft De Stad een project uitgewerkt voor de heraanleg van de rotonde tussen de
Reper-Vrevenstraat, de Stevens Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat;

Overwegende het feit dat de rotonde zal verdwijnen en er een echt plein zal ontstaan;

Gezien de wens om het plein een naam te geven;

Overwegend dat op de website van de Stad Brussel een oproep tot het indienen van ideeën werd geplaatst, waarbij buurtbewoners
een voorstel konden indienen;

Overwegende dat er 31 voorstellen, die door buurtbewoners waren ingediend, werden voorgelegd aan een jury (zie de lijst in bijlage)
;

Gezien de ministeriële omzendbrief van 07.12.1972 met betrekking tot de naamgeving van wegen en openbare pleinen;

Overwegende dat een jury de drie beste voorstellen selecteerde die aan alle regels voldeden;

Overwegende dat de eerste voorstel was : "Marguerite De Riemaecker-Legotplein" Zij was de eerste vrouwelijke minister in België
en schepen van de stad Brussel. Van 1965 tot 1968 was zij minister van Gezin en Huisvesting. In 1974 werd zij benoemd tot minister
van Staat en werd daarmee de eerste vrouwelijke minister van Staat. Zij woonde ook in de buurt van het nieuwe plein (Rue Stevens-
Delannoy n° 5). Marguerite De Riemacker-Legot overleed op 7 mei 1977.

Overwegende dat de tweede voorstel was : "Elisa Caroline Destréeplein" Zij werd geboren te Laken in 1832. Zij was de echtgenote
van Jean-Edouard Bommer die directeur was van de Plantentuin van Brussel. Elisa Caroline Destrée was een beroemd botanicus en
mycoloog. Zij publiceerde haar wetenschappelijke onderzoeksresultaten in het tijdschrift van de Koninklijke Botanische Vereniging
van België. Elisa Caroline Destrée overleed op 17 januari 1910.

Overwegende dat de derde voorstel was : "Marsupilamiplein", een creatie van André Franquin, een Belgische stripauteur, vooral
bekend van de series Guust Flater en Marsupilami. André Franquin kwam op het idee van de beroemde "houba, houba" kreet van de
Marsupilami tijdens een wandeling op de Houba de Strooperlaan. De link tussen de Marsupilami en de wijk bestaat al omdat er een
muurschildering van de marsupilami al bestaat in de Houba de Strooperlaan.

Overwegende het principeakkoord van het College van 17/05/2021 om één van deze namen toe te kennen ;

Overwegende het gunstig advies van de Franstalige afdeling van de CRTD, vertegenwoordigd door de heer Pierre Van
Nieuwenhuysen, uitgebracht op 09/08/2021 ;

Overwegende het ginstig advies van de Nederlandstalige afdeling van de CRTD, vertegenwoordigd door de heer Paul Kempeneers,
uitgebracht op 29/07/2021 ;
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Overwegende dat de buurtbewoners uiteindelijke voor het Marsupilamiplein hebben gestemd ;

Op voorstel van het College van Burgemeesters en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel: De naam "Marsupilamiplein" toekennen aan het nieuwe plein dat wordt heraangelegd tussen de Reper-Vrevenstraat, de
Stevens Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat.

Bijlagen :
20210111_Postkaart-ReperVreven_V3 (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)

13/01/2022 17:36    - 2 -

file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/17-01-2022s/17%2001%202022%20OJ%20point_punt%20(053)/053_20210111_CartePostal-ReperVreven_V3.pdf

