
Stad Gent opent online rouwregister naar
aanleiding van de aanslagen in Spanje

Op donderdagavond en -nacht 17 augustus 2017 vonden in het Spaanse Barcelona
en Cambrils verschrikkelijke aanslagen plaats, met meerdere doden en meer dan
honderd gewonden. De Stad Gent betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en
familieleden en opent een online rouwregister.

Via de website van de Stad Gent kunnen Gentenaars een reactie nalaten in de vorm van
een tekst, maar ook via een foto, muziek of filmpje. Om een reactie te kunnen plaatsen
dient men zich eerst aan te melden.

'Dit is niet enkel voor de familieleden van het Belgische slachtoffer. Ook voor de
doden, gewonden en nabestaanden van minstens 24 verschillende nationaliteiten
willen we, samen met de kleine 1.000 Spanjaarden die in onze stad wonen, ons
medeleven betuigen. Het is helaas al het derde rouwregister dat we dit jaar
moeten openstellen na een aanslag. Toch willen we op die manier elke keer even
stilstaan bij het gruwelijke geweld en tonen dat we ons niet bang laten maken.' 

— Burgemeester Daniël Termont en Sofie Bracke, schepen van Protocol



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Het is pas de tweede keer dat de Stad Gent gebruik maakt van een online rouwregister.
Mensen die hun medeleven willen betuigen, kunnen dat doen via het online rouwregister
op deze website.

Informatie
Joke Laethem, Dienst Protocol, tel. 09 266 56 44, e-mail joke.laethem@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Mevrouw Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent
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