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Lang voordat een straat daadwerkelijk wordt aangelegd,  wordt 

door B & W deze al van een naam voorzien. Op 11 december 2012 

werd de naam Luciastraat vastgelegd voor de nieuwe straat die 

aan de noordzijde van de Liesboslaan wordt aangelegd. Gerard 

Otten legde in Engelbrecht van Nassau, het tijdschrift van de 

Heemkundekring Breda, uit hoe de naam tot stand is gekomen. 

‘Het bestaande complex Thebe Lucia zal worden gesloopt, waarna 

hier verschillende appartementen en woningen zullen worden 

gebouwd. De nieuwe straat zal eigendom blijven van de Stichting 

Zorgcentrum Oranjehaeve. Het college van B & W is vanuit de wet 

BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevoegd om een 

openbare ruimte een naam te geven. Het begrip openbare ruimte kan 

betrekking hebben op openbare wegen, maar ook op niet-openbare 

wegen (bijvoorbeeld op particulier terrein). Een openbare weg is altijd 

openbare ruimte, maar een openbare ruimte is dus niet altijd een 

openbare weg. 

Sint Luciagesticht  

Het Sint Luciagesticht, het huidige Thebe Lucia, werd opgericht als 

rooms-katholieke gasthuis voor Princenhage in 1890. Het was een 

combinatie van ziekenhuis, bejaardentehuis en verpleeginrichting. In 

1944 werd het oude gesticht verwoest door oorlogsgeweld. De huidige 

gebouwen van Thebe Lucia dateren van 1970.  

Lucia van Syracuse 

Lucia van Syracuse (283-304) was een christelijke martelares. Haar 

lichaam wordt bewaard in Venetië in een glazen kist, bedekt met een 

zilveren dodenmasker. De stad Syracuse (Italië) , waar Sint Lucia 

vandaan komt, zou graag het gebeente weer terug hebben. Het hoofd 



van Sint Lucia wordt bewaard in Bouges en in Metz. Er zijn dus drie 

hoofden waarvan beweerd wordt dat ze van de heilige zijn. De naam 

Lucia is afgeleid van het Latijnse woord lux, dat licht betekent. Haar 

naamdag is 13 december, die in de oud Juliaanse kalender de kortste 

dag van het jaar was. Haar feestdag wordt in Syracuse uitgebreid 

gevierd. In het noorden van Italië wordt haar feest gevierd op een 

manier die lijkt op het Sinterklaasfeest. Sint Lucia brengt daar 

kinderen cadeautjes in de nacht volgend op 13 december. Ook in 

Scandinavische landen vormt die dag een traditionele feestdag. Er 

worden optochten met fakkels of kaarsen gehouden waarin meisjes als 

de heilige verkleed gaan. In Meersel-Dreef, in het gehucht Meersel, 

staat een middeleeuwse Sint Luciakepel’. 


