
Westerbegraafplaats wordt kindvriendelijk
begraafpark
Een begraafplaats wordt meer en meer een begraafpark waarGentenaars even tot

rust kunnen komen, ook kinderen.

‘Kind’proof 

Van Gent een kindvriendelijke stadmaken is een van de doelstellingen van het stadsbestuur. Een

eerste stap in hetkindvriendelijker maken van de begraafplaatsen werd op vrijdag 27 mei 2016

gezet. Dan werden op de Westerbegraafplaats kindvriendelijke installaties vankunstenaar Karel

Verhoeven ingehuldigd.

 

De Westerbegraafplaats kent veel mooieverborgen hoekjes. Door het plaatsen van de

‘architecturale sculpturen’ vanbuurtkunstenaar Karel Verhoeven, hopen we de bezoekers van de

verharde paden tehalen en te lokken naar deze verborgen plekken.

Deze toestellen worden in wisselendeclusters over de begraafplaats verspreid en nodigen uit om

eventjes plaats tenemen en rond zich te kijken.



 

Het plaatsen van de kindvriendelijkeinstallaties is slechts een eerste stap in het kindvriendelijker

maken van debegraafplaatsen. Ook het kinderperk op de Westerbegraafplaats wordt

heraangelegd op een meer groene en natuurlijke manier.

 

Daarnaast moeten wagens op debegraafplaats een uitzondering worden. Om het gebruik van de

auto teontmoedigen, komt er een knip ter hoogte van het plein met de oud-strijders en debaan in

het verlengde van de Leliestraat. Deze verhardingen worden afgedektdoor kunstgras en er

worden picknickbanken en vierkante meter tuintjes op geplaatst.

 

‘Een begraafplaats associeer je nietmeteen met kindvriendelijkheid’, aldus schepen Sofie Bracke.

‘Toch vind ik hetbelangrijk dat kinderen zich hier thuis kunnen voelen, dat ze op hun manier

kunnen rouwen en begraafplaatsen niet zien als lugubere plekken in destad.  Daarom zetten we

er binnen dedienst volop op in om het kinderperk mooier in te richten, kindvriendelijke

installaties te plaatsen en auto’s zoveel als mogelijk te weren.’

 

Kom proeven op de publieksdag op zondag 5 juni 2016

De Westerbegraafplaats is naast eenbegraafplaats ook een boeiend en aantrekkelijk park en dat

wordt op een publieksdagextra in de verf gezet.

Allerhande workshops geven aan watGentenaars zoal op een begraafplaats kunnen beleven, in

respect voor de rust ende sereniteit van de begraafplaats.Na de jaarlijkse herdenking door

Waardige Uitvaart vzw, voor mensen die viastadsbegrafenissen begraven werden, kan genoten

worden van verhalen enwandelingen over het funerair erfgoed of fauna en flora op de

begraafplaats.Trek met heel de familie op fotozoektocht of rust even uit op architecturale

sculpturen. Bouw een egelhuisje of drink een glaasje op onsterras-voor-een-dag. Volg een sessie

schetsen of fotografie terwijl je kinderenleren fietsen, enz.

Deelname is gratis.

 

Uw mening telt

Deze namiddag is tevens het officiëlestartschot voor het verzamelen van ideeën uit de wijk.

Op deze namiddag kunnen de bewonersook hun mening kwijt over de nieuwe plannen van de

Stad om deze begraafplaatskindvriendelijker te maken en kunnen ze zich opgeven om verder

betrokken teworden bij het uitwerken van nieuwe plannen voor deze begraafplaats. Maar ookalle

andere ideeën over een betere begraafplaats zijn welkom. 



Voor kinderen en jongeren start volgendschooljaar samen met het plaatselijk jeugdwerk en de

buurtscholen een trajectom ook hun mening te horen.

Bedoeling van dit traject is metkinderen te werken rond rouwen en rituelen hierrond, maar ook

vanuit zintuigende waarneming van de begraafplaats te gaan verkennen en zo te komen tot

vernieuwende ideeën.

Programma Publieksdag zondag 5 juni 2016:

 

14 - 15 uur: herdenkingsmomentWaardige Uitvaart, opgeluisterd door Coco Junior gevolgd door

eenverwelkomingswoord van schepen Sofie Bracke

 

14 - 17 uur doorlopend:

Cafetaria door buurtwerkBloemekenswijk

Tentoonstelling ‘verborgen rituelen’door Dienst Ontmoeten en Verbinden

fotozoektocht voor de hele familie

Uitproberen architecturalesculpturen Karel Verhoeven

Egelhuisjes maken met de DienstMilieu en Klimaat

Verhalen door Kip van Troje

Mooie kapsels door Savooi

Schetsen met de Kunstbloem

Leren fietsen en fietsenherstel met‘Op Wielekes’

Geef je ideeën over eenkindvriendelijke inrichting van de begraafplaats

Het verhaal van de imker van deWesterbegraafplaats

 

14 -16 uur: geleide wandeling over defauna, flora en funerair erfgoed op de begraafplaats door

Geert Heyneman en AnHernalsteen

 

17 – 17.30 uur: slotreceptie

 

Deelname is gratis.

 

Datum: zondag 5 juni 2016 van 14 tot 17.30 uur

Onthaal: Palinghuizen 143, 9000 Gent – start aanhet poortgebouw

 



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000 studenten is Gent detweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan eenopen,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

Informatie

Groendienst,Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent, gsm 0470 99 97 26, fax 09 233 67 62, e-

mail groendienst@stad.gent

 

Bevoegd

MevrouwSofie Bracke, schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van deBurgerlijke

Stand, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, fax 09266 51 99, e-mail

schepen.bracke@stad.gent
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