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BEKENDMAKING Principiële beslissing tot wijziging van de straatnaam 
Oudstrijdersstraat in Schepdaal in Pajottenstraat 

 

Onderwerp:  Principiële beslissing tot wijziging van de straatnaam Oudstrijdersstraat in 
Schepdaal in Pajottenstraat  

 
Datum start openbaar 
onderzoek: 

31.01.2022   

 
Inzage dossier:  Tot en met 01.03.2022 (enkel op afspraak) bij het Team burgerzaken - 

Kasteelhoeve (Schuur), de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek - 02 451 68 20 - 
burgerzaken@dilbeek.be. 
 

Bezwaren of 
opmerkingen: 

Schriftelijk richten aan: Team Burgerzaken, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek of via 
e-mail naar burgerzaken@dilbeek.be  

 

Sinds de fusie van de gemeenten, zijn er in Groot-Dilbeek een aantal dubbele straatnamen. Dit is verwarrend voor 
bvb de postbedeling, maar houdt ook risico's in wanneer hulpdiensten niet onmiddellijk naar het juiste adres rijden. 
Op 22 juli 2019 heeft het college van burgemeester en schepenen de lijst van te wijzigen straatnamen 
goedgekeurd. Er werd ook principieel beslist om geen gemeentelijke tegemoetkoming te voorzien. 

Op 17 mei 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen kennisgenomen van het plan van aanpak 
inzake dubbele straatnamen. De gemeenteraadscommissie werd op 8 juni 2021 ingelicht omtrent voormeld plan 
van aanpak. 

Aanvang van fase 1: nieuwe straatnaam voor de Oudstrijdersstraat in Schepdaal. 

Er werden verschillende initiatieven genomen om de bewoners van de Oudstrijdersstraat in te lichten over de 
administratieve gevolgen van de straatnaamwijziging en te betrekken bij de keuze van een nieuwe straatnaam. 

In samenspraak tussen bewoners en cultuurraad werd een top 3 samengesteld, met namen die gekozen werden 
in het kader van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde  

1. Geuze Lambiekstraat: een streekbier uit de Zennevallei en vooral uit het Pajottenland 

2. Pajottenstraat: verwijzing naar het Pajottenland 

3. Overwinningstraat: gelinkt aan ‘Oudstrijdersstraat’ 

Tot en met 10 december hebben de bewoners via een online poll hun stem kunnen uitbrengen. ‘Pajottenstraat’ 
kreeg de meerderheid van de stemmen. 

De gemeenteraad keurde principieel op 25 januari 2022 deze straatnaam goed. 

Eventuele opmerkingen en bezwaren aangaande deze straatnaam dienen schriftelijk bij het gemeentebestuur te 
worden ingediend. Dit is mogelijk vanaf 31.01.2022 t.e.m. 01.03.2022. De opmerkingen en bezwaren kunnen 
worden ingediend op volgende wijze: 

Per e-mail: burgerzaken@dilbeek.be  

Per aangetekende brief: Team Burgerzaken, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek  

Na dit openbaar onderzoek zal de definitieve goedkeuring van de straatnaam aan de gemeenteraad kunnen 
worden voorgelegd. 

 

 

In opdracht:   

 
 
   

Marianne Vanden Houte 
algemeen directeur 

 
Wilfried Segers 
burgemeester 
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